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ــد یازدهــم، پــس از بررســی برخــی مواضــع و رفتارهای شــرم آور معاویــه و فضیلت های 
ّ
در مجل

از  دســته ای  حــال  ح  شــر دیگــر،  گروهــی  بــارۀ  در  جعلــی  مناقــب  نیــز  و  برســاخته اش، 

برجســتگان شــیعۀ امامیــه و مــردان علــم و زرگــران شــعر و کارشناســان و ناقــدان ادب، می آید 

کــه بهره هــای ســودمند تاریخــی و نــکات نیکــو و کمیــاب ادبــی در بــر دارد و از آثــار و مایه های 

کــه چــون روشــنایی و ســپیدی بــر  کمیــاب را دارا اســت  افتخــار پیشــینیان، مطالبــی نیکــو و 

پیشــانی روزگار هســتند.





م سم اهلل الّرحم�ن الّرح�ی �ب

ای معبود آفریدگان! تو را می ستایم و با نام تو آغاز می کنم و از تو کامیابی می طلبم. 

ک ترین کارها  گویــا ســاز و تقــوا را بــه مــن الهام فرما و بــه نیکوتریــن و پا زبانــم را بــه هدایــت، 

گیر و به بهترین روش  کارم   توفیقم بخش و برای آن چه تو را بیش تر خشــنود می ســازد، به 

و رفتار، راهم ببر. 

کــه بــر  گــردان  و مــرا در نزدیک تریــن طریــق بــرای ورود بــه آســتانت، ســیر ده. و چنانــم 

دهایــت بــر همــۀ  و ک پیراســته اش _ در دوســتی تــو و پیامبــرت، پیامبــر رحمــت، و خانــدان پــا

ایشــان بــاد! _ بمیــرم و زنــده شــوم. و توفیــق مــن جــز بــه یــاری تــو نیســت؛ و تنهــا بــر تــو تــوّکل 

می کنــم.

امینی





یه با سبط پیامبر ابومحّمد امام حسن؟ع؟ موضع و رفتار معاو

موضع و رفتار معاویه با سبط پیامبر ابومحّمد امام حسن؟ع؟

زادۀ هنـد جگرخـوار بـا سـبط پیامبـر، امـام مجتبـی، رفتاری داشـته که از شـنیدنش لرزه 

بـه عـرق می نشـیند انسـانّیت  و پیشـانی  بـدن راسـت می گـردد  بـر  مـوی  و  انـدام می افتـد   بـر 

 و دیـن و غیـرت و حمیـت آن را پـس می زنـد و عـدل و احسـان، آن را بـه یـک سـوی می افکَنـد 

را مرتکـب شـد  کارهـا  آن  یـه  و منکـر می شـمارد. معاو را زشـت  آن  کزادگـی  پا و  واالتبـاری   و 

گرفت! کوچک  و همۀ آن ها را آسان شمْرد و فرمان دین و جوانمردی را خوار و 

امام حسن ؟ع؟ کیست؟
ی _ سـام اهلل علیـه _ شـخصیتی یگانـه در میـان مسـلمانان  کـه و کـم بایـد پذیرفـت   دسـت 

و حامـالن قـرآن بـوده و در زمـرۀ کسـانی جای داشـته که خود را تسـلیم خـدای متعال نمودند، 

صفـات  همـۀ  و  سـّنت  و  کتـاب  مفاهیـم  و  شـریعت  دانـش  بودنـد.  نیکـوکار  کـه  حالـی   در 

کریمانه و معارف و سـیمای  و منش های فضیلتمند را در سـینه داشـت و در اخالق نیک و 

اسـالم مقـّدس، الگـو و سرمشـق بـود. پـس در دیـن راسـت مسـتقیم، بـد گفتـن و دشـنام دادن 

کـه در شـریعت خداونـد،  و آزردن و جنگیـدن بـا او حـرام اسـت؛ برابـر  بـا آن حـدود و احکامـی 

بـرای ایـن گونـه از مسـلمانان آمـده اسـت؛ پس او نیـز دارای حقوق و تکالیف دیگر مسـلمانان 

بوده اسـت.

کــش،  کــه در میــان صحابــۀ برجســته، پــس از پــدر پا ی صحابــی بزرگــواری بــود  وانگهــی و

ی نیســت و آن چــه اهــل ســّنت در بــارۀ عدالــت و شــأن واالی  هیــچ کــس هماننــد و همــاورد و
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ی آن اســت  اصحــاب بــاور دارنــد، از جایــگاه بلنــد او پایین تــر اســت. بزرگ تریــن فضیلــت و

کــه در آن روزگار، شایســتۀ امامــت ی نبــود  کــس جــز و کرانــۀ جهــان، هیــچ   کــه در میانــۀ دو 

ی باشــد؛ زیــرا هــم از فضیلــت بهــره داشــت و هــم از موهبــت خویشــاوندی   و الگوگیــری و پیــرو

ی از همــه ســزاوارتر  بــود.  بــا پیامبــر. پــس در بهــره وری از احــکام صحابــه در نظــر اهــل ســّنت، و

گردانــدن از آراء و نظراتــش و نیــز مخالفــت  ی  پــس دشــمنی بــا او و بازداشــتن مــردم از او و رو

یــدن بــه هــر چــه مایــۀ آزارش بــود، ماننــد دشــنام دادن و حرمــت شکســتن و  بــا او و دســت یاز

کوچک شمردنش، جایز نبود.

ی سـبط رسـول خـدا و پـارۀ تـن او از دختـر گرامی اش، سـرور زنان  کـه و بدین هـا بیفزاییـد 

که به پیامبری رسـول خاتم  گوشـت او اسـت. پس هر  گوشـتش  جهان، خونش خون پیامبر و 

ایمـان دارد، بایـد بـا پـاس داشـتن حرمـت ایـن نـوادۀ او، پیامبـر را پـاس دارد و خشـنودی اش را 

کـه آن حضـرت بـه چیـزی جـز حـّق ناب و دین خالص خشـنود نمی شـود. بـه دسـت آوَرد؛ 

پیـش از ایـن همـه، آن حضـرت؟ع؟ یکـی از اصحاب کسـاء بود کـه خداوند پلیدی را از 

کـه خداونـد بـا  کسـانی اسـت  کشـان نمـوده اسـت. نیـز از  ایشـان زدوده و بسـی پیراسـته و پا

اسـیر  و  یتیـم  و  فقیـر  بـه  را  ک  خـورا کـه  همانـان  پرداختـه؛  آنـان  سـتایش  بـه  أتـی  هـل  سـورۀ 

ی القربـای رسـول  ی از ]خویشـاوندان خـاص و [ ذو گرچـه دوسـتش داشـتند. و بخشـیدند، 

کـه خداونـد دوسـت داشتنشـان را واجـب فرمـوده و ایـن دوسـتی را پـاداش  خـدا؟ص؟ اسـت 

ی از کسـانی اسـت که رسـول خدا؟ص؟ با ایشـان در برابر مسیحیان  رسـالت قرار داده اسـت. و

گرانمایـۀ نفیس  کـه در قـرآن حکیـم آمـده اسـت. همـو یکـی از دو  نجـران مباهلـه نمـود؛ چنـان 

کـه پیامبـر بزرگـوار؟ص؟ میـان اّمتـش بـه جای نهاد تا بـه آن دو اقتدا نماینـد؛ و فرمود: »آن  اسـت 

کـه  ی از اهـل بیتـی اسـت  گمـراه نگردیـد.« نیـز و گـر بـه آن هـا چنـگ زنیـد، هرگـز  کـه ا دویـی 

کـس بـر آن نشـیند،  کـه هـر  کشـتی  کشـتی نـوح اسـت؛ همـان  مَثلشـان در میـان اّمـت مَثـل 

که خداوند درود فرسـتادن  کسـانی اسـت  گردد. او از  که از آن بازماَند، غرق  نجات یابد و هر 
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که بر ایشـان در نمازش صلوات نفرسـتد،  بر ایشـان را در نمازهای فریضه، واجب فرموده و هر 

کـه پیامبـر؟ص؟ ایـن گونـه خطابشـان فرمـود: »مـن  نمـازش پذیرفتـه نباشـد. او از کسـانی اسـت 

ی در صلـح باشـید،  کـه شـما بـا و ی در جنـگ باشـید، در جنگـم؛ و بـا هـر  کـه شـما بـا و بـا هـر 

کـه  کـرده بـود؛ آن گاه  کـه رسـول خـدا؟ص؟ برپـا  ی یکـی از اهـل خیمـه ای اسـت  در صلـح ام.« و

پیامبـر فرمـود: »ای جماعـت مسـلمانان! مـن در صلـح ام بـا هر که با اهل ایـن خیمه در صلح 

آنـان را  کـه  بـا ایشـان در جنـگ باشـد؛ و دوسـت مـی دارم هـر  کـه  بـا هـر  باشـد؛ و در جنگـم 

کسـی بـا ایشـان  کـزاد؛ و  کسـی ایشـان را دوسـت نمـی دارد مگـر نیک بخـِت پا دوسـت بـدارد. 

کزاد.« دشمنی نمی کند مگر تیره بخِت ناپا

کـه پیامبـر آن دو را می بوییـد و در  گل خوشـبوی رسـول خـدا؟ص؟ اسـت  او یکـی از دو 

او محبـوب  کـش دو سـرور جوانـان اهـل بهشـت هسـتند.  پا بـرادر  و  آغـوش می فشـْرد. همـو 

ی بـه دوسـت داشـتنش فرمـان مـی داد، بـا ایـن لحـن: »بارخدایـا!  کـه و رسـول خـدا؟ص؟ اسـت 

همانـا مـن او را دوسـت مـی دارم. تـو نیـز او و دوسـتارانش را دوسـت بـدار!« او یکـی از دو سـبط 

پیامبـر؟ص؟ اسـت کـه هـر آن دو را بـر دوش خـود می گرفـت و می فرمـود: »هر که آن دو را دوسـت 

کـه آن دو را دشـمن بـدارد، هرآینـه مـرا دشـمن داشـته  بـدارد، هرآینـه مـرا دوسـت داشـته؛ و هـر 

ی یکـی از آن دو تـن اسـت کـه رسـول خـدا؟ص؟ دستشـان را گرفـت و گفـت: »هـر که  اسـت.« و

مـرا و ایـن دو تـن و پـدر و مـادر آن دو را دوسـت بـدارد، روز قیامـت همـراه و هم جایـگاه مـن 

ی می فرمـود: »حسـن و حسـین دو  کـه و اسـت.« او یکـی از دو فرزنـد رسـول خـدا؟ص؟ اسـت 

کـه مـرا دوسـت  کـه آن دو را دوسـت بـدارد، مـرا دوسـت داشـته؛ و هـر  فرزنـد مـن هسـتند. هـر 

که خدای دوسـتش دارد، به بهشـتش درون سـازد. و هر  بدارد، خدای دوسـتش داشـته؛ و هر 

که مرا دشـمن دارد، خداوند با او دشـمنی  که آن دو را دشـمن بدارد، مرا دشـمن داشـته؛ و هر 
کند، به دوزخش درون سازد.«1 که خداوند با او دشمنی  کند؛ و هر 

ـــد مربـــوط بـــه مناقـــب مســـند و مرســـل 
ّ
ــا ســـندها و مآخـــذش در مجل ــا بـ 1. بـــه خواســـت خـــدای تعالـــی، ایـــن حدیث هـ

خواهـــد آمـــد.
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کارنامۀ  یه، زادۀ هنـد جگرخـوار، دارای آن  ایـن اسـت امـام حسـن مجتبـی؟ع؟ و اّمـا معاو

ی بـر آن امام مطّهر  سـیاه اسـت کـه در همیـن کتـاب )178/10( گذشـت. اّمـا جنایت هایـی کـه و

کـه سـواراْن آن را بـه همـه سـوی برده انـد ]و در همـۀ آفـاق منتشـر  روا داشـت، چیـزی اسـت 

ی از آن ها ]رقم زده و [ در خود جای  یخ، صفحاتی زشـت و سـیاه را برای و شـده اسـت[ و تار

کـه بـه موجـب نـص  کـرد و جنگیـد و حّقـی را  کـه بـا امـام مخالفـت  داده اسـت. همـو اسـت 

کـه خـود  ی بـود، غصـب نمـود و بـه بندهـای پیمان هایـش بـا حضـرت  و شایسـتگی از آِن و

کـرد و بـرای  گـذار  کـه امـام؟ع؟ فرمانروایـی را بـدو وا یـد، آن هنـگام  پذیرفتـه بـود، خیانـت ورز

کرامـت خاندانـش و محافظـت از شـرافت خویـش  حفـظ خون هـای شـیعیان و پاسداشـت 

_ کـه شـرافت دیـن بـود _ بـا او صلـح نمـود.

گسـترده اش از آن  یـه بـدان چشـم دوختـه و امـام؟ع؟ نیـز بـا دانـش  و نیـز بـرای آن چـه معاو

گـر بـر امـام چیـره می گشـت،  کـه آن سـرکش و طغیان گـر ا گاهـی داشـت؛ یعنـی ایـن واقعیـت  آ

ی را  کـه او را بکشـد، بلکـه او را زنـده نگـه می داشـت تـا بـر او مّنـت نهـد و سـپس و کسـی نبـود 

خـود  بـر  رفتـه  ماجراهـای  تـا  می سـاخت  آزاد  داشـت،  قـرار  چنگالـش  و  پنجـه  میـان  در   کـه 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ هنـگام  و پیشـینیانش، طاغوت هـای قریـش، را تالفـی نمایـد؛ همانـان 

فتـح مّکـه چـون بـردگاِن خویـش بـه اسارتشـان گرفـت و سـپس بـر ایشـان مّنت نهاد و رهاشـان 

کـرد. پـس آنـان را آزاد شـده نامیدنـد و ایـن ننـگ تـا همیشـه بـر ایشـان باقـی ماْنـد. ایـن زیـرِک 

امویـان خواسـت تـا آن لّکـه ]ی ننـگ[ بـر خانـدان هاشـم نیـز نشـیند؛ اّمـا آرزوهایـش بـه ثمـر 

کام مانـد و آن چـه در نظـر داشـت، بـا ایـن صلـح عقیم مانـد. ازنتایج  نرسـید و گمان هایـش نـا

ایـن صلـح، حفـظ شـرافت بنی هاشـم و دورکـردن ننـگ از ایشـان؛ و دیگر پیامدهـای مهم بود 

یـه در عهدها  کـه هـر یـک از آن هـا امـام؟ع؟ را بـه پذیـرش صلح ملزم می سـاخت؛ هـر چند معاو

و پیمان هایش خائن و دروغگو و ناروزن و فریبگر بود.

ی بـه دشـنام  کـه پـدرش را بـر منبـر مسـلمانان دشـنام نگویـد؛ اّمـا و کـرد  امـام بـا او شـرط 
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کـه  علـی پرداخـت و آن را سـّنتی در همـۀ شـهرهای اسـالمی سـاخت. امـام بـا او شـرط نمـود 

ی بـه کشـتار گسـتردۀ ایشـان پرداخت و زیر هر سـنگ  کـش را آزار ندهـد؛ اّمـا و شـیعیان پـدر پا

و خشـت در همـه سـو تعقیبشـان نمـود و از هـر جهـت هـراس و بیـم را بر ایشـان چیره سـاخت؛ 

گـر شـیعه ای را بـه یهودی گـری مّتهـم می کردنـد، بـه سـالم ماندنـش نزدیک تـر  کـه ا گونـه ای  بـه 

کـه بـه ابوتـراب _ سـام اهلل علیـه _ نسـبتش دهنـد. بـود از ایـن 

کسـی پـس از خـود وصّیـت نکنـد. پـس  کـه خالفـت را بـرای  کـرد  نیـز امـام بـا او شـرط 

گـر از طلـب خالفـت دسـت بـرداری و بـا مـن  ی _ سـام اهلل علیـه _ نوشـت: »ا یـه در پاسـخ و معاو

کارم چنـان باشـم  کنـم و در ایـن  کنـی، بـه وعده هایـم وفـا نمایـم و شـرط هایت را اجـرا  بیعـت 

گفتـه اسـت: کـه اعشـی بنی قیـس 
ــادار  ــو را وف ــری، ت ــرگاه بمی ــه ه ک ــن  ک ــت داری  ــان امان ــپرد، چن ــو س ــه ت ــی ب ــی امانت کس ــرگاه  ه

خواننــد.

کــف رفــت، بــا او  وقتــی دوســتت مــال و منــال داشــت، بــه او حســادت مــورز؛ و چــون مالــش از 

جفــا و بدرفتــاری نکــن!

که تو سزاوارتریِن مردم برای خالفت هستی.«  آن گاه، خالفت پس از من از آِن تو باشد؛ 

)شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: 13/4 ]37/16[(

ی خالفـت را بـه توله اش، آن پرده در بی پروا، وصّیـت نمود، از آن پس که  بـا ایـن حـال، و

ی فراهم سـازد. کشـت تا زمینه را برای و امام مجتبی را 

یـه  بـه معاو نامـه ای  را در  امـام حسـن مفـاد صلـح  کـه آن دو صلـح نمودنـد،  هنگامـی 

نوشـت: اینگونـه 

یـة بـن  کـه حسـن بـن علـی؟امهضر؟ بـا معاو »بسـم اهلل الّرحمـن الّرحیـم. ایـن مـواردی اسـت 

ابی سـفیان بـر سـر آن هـا مصالحـه نمـود؛ بـا او مصالحـه نمود کـه فرمان روایـی بر مسـلمانان را به 

کتـاب خـدای تعالـی و سـّنت رسـول خـدا؟ص؟ و سـیرۀ  کـه در آن، بـه  وی سـپارد، بدیـن شـرط 
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که فرمان روایی  خلفای راشـدیِن هدایت یافته، رفتار نماید. معاویة بن ابی سـفیان حق ندارد 

بـا مشـورت میـان  کار فرمان روایـی  او  از  از خـود وصّیـت نمایـد؛ بلکـه پـس  کسـی پـس  بـه  را 

کـه هسـتند، شـام   مسـلمانان خواهـد بـود. نیـز بـر اینکـه مـردم در هـر جـای زمیـن خـدای تعالـی 

و عـراق و حجـاز و یمـن، در امـن و امـان باشـند. همچنیـن بـر اینکـه یـاران و شـیعیان علـی بـر 

که هستند، ایمن باشند. و معاویة بن ابی سفیان  جان و مال و همسران و فرزندانشان، هر جا 

که برای حسـن  گردن نهاده، و متعّهد می شـود  این موارد مصالحه را با سـوگند و پیمان االهی 

بن علی و برادرش حسـین و هیچ یک از خاندان رسـول خدا؟ص؟ پنهان یا آشـکار شـّر و بالیی 

نخواهد و در هیچ ناحیه ای از نواحی ]سـرزمین اسـالم[ مایۀ هراسشـان نگردد. حسـن بن علی 

فـالن فرزنـد فـالن را بـر این پیمان گواه گرفت؛ و خداوند برای گواهی کفایت فرماید.« )الّصواعق 

المحرقه: ص81 ]ص136[(

اّمـا چـون حکومـت وی اسـتقرار یافـت و به کوفـه درآمد، برای مردم خطبـه خواْند و گفت: 

»ای مـردم کوفـه! آیـا می اندیشـید کـه بـرای نمـاز و زکات و حـج، بـا شـما جنگیـدم، حـال آن کـه 

کـم  می دانسـتم کـه شـما نمـاز و زکات و حـج می گزاریـد؟ بلکـه بـا شـما جنگیـدم تـا بـر شـما حا
گردم و زیر فرمانتان آورم ... اکنون همۀ شرط هایی که نموده ام، زیر دو پایم می نهم!«1

یـه در خطبـۀ خویـش در نخیلـه گفـت: »هـال  که همۀ  کـه معاو ابواسـحاق سـبیعی گویـد 

عهدهایـم بـا حسـن بـن علـی را زیـر ایـن دو پـای خـود می نهـم و بدان هـا وفـا نمی کنـم.« )شـرح 

ی بسـی  نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد: 16/4 ]46/16[( ابواسـحاق گویـد: »بـه خـدا سـوگند! و

پیمـان شـکن و خائـن بود.«2

کــه عهــدش  کــه جان هــا فدایــش، بــود  کینه توزتریــِن دشــمنان آن ســبط پیامبــر  ایــن مــرد 

کــه امامــی اســت عظیــم _ و پیونــد  کوچــک شــمرد _ حــال آن  را زیــر پــا نهــاد و او را خــوار و 

کتاب )326/10( گذشت. 1. بنگرید به آنچه در همین 

کتاب )262/10( آوردیم، بنگرید. 2. به آن چه در همین 
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عظیم الشــأن،  پیامبــر  جــّدش،  حرمــت  ی،  و بــا  رفتــار  در  و  گسســت  را   خویشــاوندی اش 

کــه  گرامــی اش را  و پــدرش، وصــّی پیــش انداختــه شــده، و مــادرش، صّدیقــۀ طاهــره، و وجــود 

پــاس نداشــت و حــّق  بــود،  گرفتــه  بــر  از هــر ســو در  را  او  فضیلت هــا و خصلت هــای واال 

مســلمانی اش و حرمــِت صحابــه بــودن و شــأن خویشــاوندی اش بــا پیامبــر و ســخنان رســول 

ی را  کــه پیونــد و گــر فرمــان یافتــه بــود  خــدا؟ص؟ در بــارۀ او را در نظــر نگرفــت. بــه حــّق ســوگند! ا

کــه انجــام داد  کنــد، نمی توانســت بیــش از ایــن انــدازه   بُبــَرد و بــا او دشــمنی و مخالفــت 

کــه در قنــوت نمازهایــش _ کــه همــان نمازهــا  کنــد! همــو بــود  کاری  گناهــکار شــد،  گرانبــار و  و 

ی را لعــن می کــرد. ابوالفــرج ]اصفهانــی[ از ابو ُعَبیــد محّمــد بــن  ی را لعــن می نمــود _ و خــوِد و

احمــد، از فضــل بــن حســن مصــری، از یحیــی بــن َمعیــن، از ابو َحْفــص لّبــان، از عبدالّرحمــان 

بــن شــریک، از اســماعیل بــن ابی خالــد، از حبیــب بــن ابی ثابــت روایــت نمــوده اســت: »چــون 

ــر  ــای منب ــز پ ــین نی ــن و حس ــه حس ک ــال آن  ــت؛ ح ــه پرداخ ــه خطب ــد، ب ــه درآم کوف ــه  ــه ب ی معاو

کــرد. حســین  گفــت. ســپس از حســن هــم بدگویــی  بودنــد. پــس از علــی یــاد نمــود و او را بــد 

گرفــت و نشــاند و ســپس خــود برخاســت  ی را  برخاســت تــا او را پاســخ دهــد. حســن دســت و

کــه  ــه  ی کــردی! منــم حســن و پــدرم علــی اســت؛ و تویــی معاو ــاد  کــه از علــی ی گفــت: ›ای  و 

ــو هنــد. جــّد مــن رســول خــدا اســت   پــدرت صخــر اســت. مــادر مــن فاطمــه اســت و مــادر ت

و جــّد تــو ُعْتَبــة بــن ربیعــه. مادربــزرگ مــن خدیجــه اســت و مادربــزرگ تــو قتیلــه. پــس خداونــد 

گذشــته و حــال بدتــر،  گمنام تــر، نســبش پســت تر، در  کــه  کنــد آن یــک از مــا دو تــن را  لعنــت 

گفتنــد: ›آمیــن!‹  کــه در مســجد بودنــد،  گروه هــا  کفــر و نفــاق باســابقه تر اســت!‹ برخــی  و در 

گویــم: “آمیــن!”‹« ســپس ابوالفــرج  گفتــه اســت: ›مــن نیــز  کــه یحیــی بــن َمعیــن  گویــد  فضــل 

گویــم: “آمیــن!”‹ و علــی بــن  کــرده اســت: ›مــن نیــز  گفتــه اســت: »ابو ُعَبیــد از فضــل نقــل 

کــه ایــن ســخن را  ــد  ــد: ›آمیــن!‹« ]ابن ابی الحدی ــی )= ابوالفــرج( نیــز می گوی حســین اصفهان

گویــد: ›آمیــن!‹«  کتــاب، نیــز  ــِف ایــن 
ّ
گویــم: »عبدالحمیــد بــن ابی الحدیــد، مؤل گویــد:[  آورده 

)شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: 16/4 ]46/16 و 47[(

)16(
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گویم: »آمین!«1 گوید: من نیز  امینی 

کـه آن حضـرت؟ع؟ را  کـه از ترکـش خیانـت ایـن مـرد بیـرون آمـد، آن بـود  واپسـین تیـری 

کـه بـا  کـه بـر اثـر آن، بـه دیـدار پـروردگارش رفـت، حـال آن  کشـنده مسـموم سـاخت  بـا سـّمی 

کـرده بـود. اندوهـی سـخت بـه شـهادت رسـیده و زهـر اندرونـش را پـاره پـاره 

ی را مسـموم سـاخت؛ زیـرا او  یـه بارهـا و گویـد: »معاو ابن  َسـْعد )تتمیـم الّطبقـات ]352/1[( 

ی به شام درمی آمدند.« و برادرش حسین نزد و

گوید: »او یک بار مسـموم گشـت و جان سـالم به در برد. سـپس دیگربار مسـموم  واقدی 

که  گشـت و زنده ماْند. بار آخر مسـموم شـد و وفات نمود. چون وفاتش نزدیک شـد، پزشـکی 

ی رفـت و آمـد داشـت، گفـت: ›زهـر اندرون این مرد را پاره کرده اسـت.‹ حسـین گفت:  نـزد و

کـه چـه کـس به تو سـم خورانید!‹ پاسـخ داد: ›برای چه می پرسـی  ›ای ابومحّمـد! بـه مـن بگـو 

گـر بـه آسـانی  کـه تـو را دفـن نمایـم، او را می ُکشـم؛ و ا گفـت: › بـه خـدا قسـم پیـش از آن  ای بـرادر؟‹ 

بـه او دسـت نیابـم یـا در سـرزمینی دور بـه سـر َبـَرد، بـا دشـواری هـم کـه شـده، بـه سـویش خواهم 

ی  رفـت.‹ حسـن گفـت: ›بـرادر! ایـن دنیـا جـز چنـد شـب فانی نیسـت. او را رها کن تـا من و و

یـه با  کـه می گفـت: ›معاو نـزد خـدا دیـدار کنیـم!‹ و از نـام بـردن او سـر بـاز زد. از کسـی شـنیدم 

یکی از خدمتکاران آن حضرت، مهربانی و نرمی نمود تا او را زهر نوشـاَند.‹« )البدایة و الّنهایه: 

)]47/8[ 43/8

گوید: هب: 50/2 ]6/3 و 7[( 
ّ

مسعودی )ُمروج الذ

نـزد  روایـت شـده اسـت: ›حسـین  بـن ابی طالـب؟مهضر؟  بـن علـی  بـن حسـین  »]از علـی 

ی را سـم خورانـده بودند. پس بـرای قضای  عمویـم حسـن بـن علـی[2 و ایـن هنگامـی بـود که و

حاجـت بیـرون رفـت و سـپس بازگشـت و گفـت: “بارهـا مـرا سـم داده انـد؛ اّما هیـچ گاه مانند 

گوید: »آمین!« )م.( 1. »ژرفا«ی ناچیز نیز از ژرفای جان 

هب است.)غ.(
ّ

ب از مروج الذ
ّ

2. افزودۀ درون قال
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ایـن بـار بـه مـن سـم خورانـده نشـده بـود. پاره هایـی از جگـرم را بیـرون انداختـم و خـود را دیـدم 

کـه بـا چوبـی در دسـت، آن را زیـر و رو می کـردم.” حسـین بـه او گفت: “برادرم! چه کسـی به تو 

کـه  ی همـان کسـی باشـد  گـر و سـم نوشـانید؟” پاسـخ داد: “از شـناختن او چـه می خواهـی؟ ا

کسـی جـز او باشـد،  گـر  کـرد؛ و ا گمـان دارم، خداونـد او را حساب رسـی ]و مجـازات[ خواهـد 

ی؟ضر؟ بیـش  گـردد.” و از آن پـس، و دوسـت نمـی دارم فـردی بی گنـاه بـه سـبب مـن مجـازات 

کـه وفـات نمـود.‹ از سـه روز زنـده نماْنـد تـا آن 

ی را مسـموم نمـود  ِکْنـدی، و کـه همسـرش، جعـده دختـر اشـعث بـن قیـس  نیـز گفته انـد 

گـر برای قتل حسـن چاره ای بیاندیشـی، 100000  کـه ا ی پیغـام فرسـتاد  یـه پنهانـی بـرای و و معاو

درهـم برایـت می فرسـتم و تـو را بـه همسـری یزیـد درمـی آورم. همیـن، جعـده را برانگیخـت تـا 

یـه آن مبلغ را برایش فرسـتاد؛ اّما به  همسـرش را مسـموم کنـد و چـون حسـن وفـات نمـود، معاو

کـه یزیـد زنده بمانـد؛ وگرنه به عهد خویـش عمل می کردیم  یـم  ی پیغـام داد: ›مـا دوسـت دار و

و تو را به همسری اش درمی آوردیم!‹

یش  کرد و به آرزو اثر  گفت: ›همانا جرعۀ آبش  که حسن هنگام مرگ  کرده اند  نیز یاد 

گفت، راست نبود.‹ نجاشِی شاعر  رسید. به خدا سوگند! به وعده هایش وفا نکرد و آن چه 

کار جعده چنین سروده است: که از شیعیان علی بود، در شعری درازدامن، در بارۀ این 
گریستنی زار از زنی داغدار باز هم خسته مشو! ای جعده! بر او بگری و پس از 

کــس ]و هیــچ همســری[ از بــی پای پــوش و پای پــوش دار همچــو او  ــر هیــچ  دیگــر در زمیــن ب

ــود. ــده نمی ش ــرده افکن پ

افکنــدن  بــا  را  آن  شــعله های  می شــد،  روشــن  آتــش  خانــه اش  در  هــرگاه  کــه  بــود  چنــان 

می ُبــرد، بــاال  پیچیــده،  هــم  بــه  و  خشــک  شــاخه های 

کــه خانــواده ای نــدارد، آن را  تــا آن آتــش را بینوایــی نیازمنــد و جــدا افتــاده از قــوم خویــش 

گــرد آینــد[. ببیننــد ]و بــرای خــوردن طعــام 

گوشــت خــام را در آب می جوشــاْند و چــون پختــه و آمــاده می گشــت، بــر هیــچ خورنــده ای 

نمی شــد. ســختگیری  خوردنــش[  ]بــرای 
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کــه از دســت رفتنــش مــا را تســلیم زمانــۀ دشــوار ســتیزه جو و  کــس اســت  مقصــودم همــان 

کــرد.« دشــمن 

گفتـه اسـت: »حسـن در بندهـای  ابوالفـرج اصفهانـی )مقاتـل الّطالبّییـن: ص29 ]ص80[( 

کسـی وصّیـت نکنـد کـه پـس از خـود، خالفـت را بـرای  یـه شـرط نمـود   پیمـان صلـح، بـا معاو

گیرد  یه می خواست برای فرزندش یزید بیعت  ی، از آِن او باشد. اّما معاو  و خالفت پس از و

و هیـچ چیـز برایـش گران تـر از حضـور حسـن بـن علی و  َسـْعد بـن ابی وّقاص نبود. پـس پنهانی 

ی به دختر اشـعث پیغـام داد که من  کـرد و هـر دو بـر اثـر سـم وفـات نمودنـد. و آن دو را مسـموم 

تـو را بـه همسـری یزیـد درمـی آورم بـه شـرط آن که حسـن را مسـموم کنـی. و 100000 درهم برایش 

ی را همسـر یزیـد نسـاخت.« ابن ابی الحدیـد  اّمـا و فرسـتاد. پـس مـال را برایـش روا داشـت، 

ی، از طریق هـای مغیـره و ابوبکـر  )شـرح نهـج البالغـه: 11/4 و 17 ]29/16 و 49[( ایـن سـخن را از و

گـزارش نموده اسـت. بـن  َحْفص 

گویـد: »وفـات وی بـه سـال 49 رخ داد و 40 روز بیمـار بـود و هنـگام  ابوالحسـن مدائنـی 

ِکْندی، همسـر وی،  وفات 47 سـال داشـت. معاویه به دسـت جعده دختر اشـعث بن قیس 

گر همسـرت را با سـم بکشـی، 100000 درهم از آِن تو خواهد  او را مسـموم نمود و به وی گفت که ا

یـه به وعدۀ مالی  بـود و تـو را بـه همسـری یزیـد، پسـرم، درمی آورم. چون حسـن وفات نمود، معاو

وفـا کـرد؛ اّمـا همسـر یزیـدش نسـاخت و گفـت: ›بیـم دارم کـه بـا پسـر مـن نیـز چنـان کنـی کـه بـا 

کردی!‹« )شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: 4/4 ]11/16 و 17[( پسر رسول خدا؟ص؟ 

یه بـه هیچ یک  گویـد: »حضیـن بـن ُمنـذر َرقاشـی می گفـت: ›به خدا سـوگند! معاو همـو 

کشـت و بـرای پسـرش یزیـد بیعـت  از عهدهایـش بـا حسـن وفـا نکـرد. ُحجـر و اصحابـش را 

گرفـت و حسـن را سـم خورانیـد.‹« )شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد: 7/4 ]11/16 و 17[(

گویـد: »َقتـاده و ابوبکـر بـن  َحْفص گفته اند  ابوعمـر )اإلسـتیعاب: 141/1 ]قسـمت اّول/389[( 

ِکْنـدی،  کـه حسـن بـن علـی مسـموم شـد و او را همسـرش، جعـده دختـر اشـعث بـن قیـس 

10/11

)19(



29 موضع و رفتار معاویه با سبط پیامبر ابومحّمد امام حسن؟ع؟

کـه بـه او  یـه بـه او و مالـی  کار بـا سـفارش پنهانـی معاو کـه ایـن  گروهـی بـر آننـد  مسـموم نمـود. 

ی بخـش آغازیـن  بخشـید، انجـام شـد و چنـد َهـوو داشـت. و خـدا داناتـر اسـت.« سـپس و

گـزارش مسـعودی را آورده اسـت.

گوید: »دانشوران سیره نویس، از جمله  ّمه: ص211 و 212( 
ُ
سبط ابن جوزی )تذکرة خواص األ

ِکْنـدی، او را مسـموم  کـه همسـرش، جعـده دختـر اشـعث بـن قیـس  گفته انـد  ابن   عبدالَبـّر، 

ی پیغام فرسـتاد که حسـن را مسـموم کن  یـه پنهانی به و کـه یزیـد بـن معاو نمـود. سـدی آورده 

و مـن تـو را بـه همسـری خـود درمـی آورم. پـس جعـده او را سـم خورانیـد و چـون حسـن وفـات 

گفـت: ›بـه خـدا سـوگند! مـن  نمـود، بـه یزیـد پیغـام فرسـتاد تـا بـه عهـدش وفـا نمایـد. یزیـد 

کـه دشـمن مـن بـود[ نخواسـتم؛ آیـا تـو را بـرای خـود بخواهیـم؟!‹ شـعبی  تـو را بـرای حسـن ] 

کـن  گفـت: ›حسـن را مسـموم  یـه پنهانـی بـه آن زن پیغـام فرسـتاد و بـدو  گفتـه: »همانـا معاو

 و تـو را بـه همسـری یزیـد درآورم و 100000 درهـم بـه تـو دهـم.‹ چـون حسـن وفـات نمـود، جعـده 

گفـت:  یـه آن مبلـغ را برایـش فرسـتاد و  کنـد. معاو کـه بـه عهـدش وفـا  برایـش پیغـام فرسـتاد 

گـر چنیـن نبـود، تـو را بـه همسـری اش  ›مـن یزیـد را دوسـت مـی دارم و آرزو دارم زنـده بماَنـد. ا

درمـی آوردم!‹«

کـه حسـن هنـگام وفـات خویـش و با  گویـد: »دلیـل راسـتِی ایـن سـخن آن اسـت  شـعبی 

یـش  کارگـر افتـاد و بـه آرزو گفـت: ›هرآینـه جرعـۀ آبـش  کـرده بـود،  یـه  کـه معاو کاری  گاهـی از  آ

کـه می گویـد، راسـتی  رسـید. بـه خـدا سـوگند! بـه آن چـه وعـده داده، وفـا نکنـد و در سـخنی 

یه بارها  نمـی ورزد.‹« سـپس از طبقـات ابن  َسـْعد همـان سـخن گذشـته را گزارش نموده کـه معاو

او را مسـموم نمـوده بـود.

ی بارهـا و  کـه و گویـد: »گفته انـد  یـخ مدینـة دمشـق: 229/4 ]284-282/13[(  کر )تار ابن عسـا

بارهـا سـم خورانـده شـد و از خطـر رهیـد؛ اّمـا بـار آخـر سـم خورانـده شـد و رهایـی نیافـت. نیـز 

یـه بـا یکـی از خدمتـکاران آن حضـرت، مهربانـی و نرمـی نمـود تـا او را سـم  کـه معاو گفته انـد 

کـه تـا حـدود 40 روز برایـش  کارگـر افتـاد  کـرد و سـم چنـدان در حسـن  بنوشـاَند. او نیـز چنیـن 
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کـه جعـده دختـر اشـعث بـن قیـس، بـه  کـرده  گـزارش  تشـت می نهادنـد. محّمـد بـن مرزبـان 

کـه حسـن را مسـموم کـن  ازدواج حسـن درآمـده بـود. پـس یزیـد پنهانـی بـرای او پیغـام فرسـتاد 

کـه حسـن وفـات نمود،  کـرد. هنگامـی  و مـن تـو را بـه همسـری خـود درمـی آورم، پـس او چنیـن 

کنـد، یزیـد بـه او پاسـخ  جعـده بـرای یزیـد پیغـام فرسـتاد و از او خواسـت تـا بـه وعـده اش وفـا 

که دشـمن ما بود[ نپسـندیدیم؛ چگونه برای خود  داد: ›به خدا سـوگند! ما تو را برای حسـن ] 

که این شعر از نجاشی است _ : گفته می شود  کثیر سروده _ و  بپسندیم؟‹ پس 
که باطل نیست! گریه ای به حّق  ای جعده! بر او بگری و ملول و خسته مشو؛ 

دیگــر هرگــز در میــان مردمــان، نــه بــی پای پــوش و نــه پای پــوش دار، بــر همچــو اویــی بــر 
اتاقــی پــرده نمی افکنــی ]و بــا همســری خلــوت نمی کنــی[!

کــه خاندانــش )=قریــش( او را تســلیم زمانــۀ دشــوار ســتیزه جو  کــس اســت   مقصــودم همــان 
کرد. و دشمن 

کــه هــرگاه در خانــه اش آتــش روشــن می شــد شــعله های آن را بــا نَســب برتــرش بــاال  چنــان بــود 
می ُبــرد،

ــدارد،  ــواده ای ن کــه ]مهمــان اســت و[ خان ــا فرســتادۀ قومــی  ــا آن آتــش را بینوایــی نیازمنــد ی ت
گــرد آیــد[. ببینــد ]و بــرای خــوردن طعــام 

گوشــت خــام را در آب می جوشــاْند و چــون پختــه و آمــاده می گشــت، بــر هیــچ خورنــده ای 
نمی شــد. ســختگیری  خوردنــش[  ]بــرای 

که حسن  ِمّزی )تهذیب الکمال فی أسماء الّرجال ]252/6[( از اّم بکر بنت مسور روایت نموده 

بارها مسموم گشت و بار آخر وفات نمود و در این بار، جگرش از وی دفع می شد. چون وفات 

از عبداهلل بن حسن  اثر،  کردند. در همین  برایش عزاداری  ماه  تا یک  بنی هاشم  زنان  نمود، 

که می گفت: › معاویه با یکی از خدمتکاران آن حضرت،  کسی شنیدم  نقل شده است: »از 

مهربانی و نرمی نمود تا او را سم بنوشاَند.‹« ابو َعوانه از مغیره، از اّم موسی روایت نموده که جعده 

ِکْندی به حسن سم نوشاْند و او 40 روز از این سم بیمار گشت. دختر اشعث بن قیس 

در مـرآة العجائـب و احاسـن األخبـار الغرائـب1 آمـده اسـت: »برخـی گفته انـد که حسـن بن علی 

1. تألیف شیخ ابوعبداهلل محّمد بن عمر زین الّدین.
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کـه همسـرش، جعـده دختـر اشـعث بـن قیـس  گفته انـد  بـر اثـر مسـموم شـدن وفـات نمـود؛ و 

ِکْندی، به وی سـم نوشـاْند. گفته می شـود _ و خداوند به حقیقت کارهاشـان داناتر اسـت _ که 

معاویـه پنهانـی بـرای آن زن پیغـام فرسـتاد تـا چنیـن کند و در برابـر 100000 درهم پـاداش یابد و به 

کـرد؛ اّمـا  همسـری پسـرش یزیـد درآیـد. چـون حسـن وفـات نمـود، معاویـه بـه وعـدۀ مالـی وفـا 

گفـت: ›هرآینـه  کـه حسـن هنـگام مرگـش  گفته انـد  گفـت: ›زندگـی یزیـد را دوسـت مـی دارم!‹ 

جرعـۀ آبـش اثـر نمـود. بـه خـدا سـوگند! وی بـه وعده هایـش بـا آن زن وفـا نکنـد و در سـخنی کـه 

گفت، راستی نورزد.‹ مردی از شیعیان در بارۀ مسموم کردن وی گفته است:
خود را از اندوه برهان؛1 که تو را چه بسیار مایۀ رهایی از اندوه است که سوز اندوه2 را از تو می زداید؛

اندوه از رحلت پیامبر و قتل وصّی و حسین و زهر نوشاندن به حسن.

گوید: »معاویه برای جعده دختر اشـعث بن قیس  زَمْخَشـری )ربیع األبرار: باب 81 ]208/4[( 
ِکْندی، همسـر حسـن، 100000 درهم پاداش قرار داد تا همسـرش را مسـموم نمود. از آن پس تا دو 
مـاه حسـن زنـده بـود و تشـت خـون از زیـرش برمی داشـتند؛ و می گفـت: ›بارهـا سـم خورانـده 

شدم؛ اّما هیچ گاه سم چون این بار در من اثر نکرد. همانا جگرم را بیرون انداختم.‹«

یـه پنهانـی بـه جعـده دختـر  در حسـُن الّسـریره3 آمـده اسـت: »بـه سـال 47 هجـری، معاو
ِکْنـدی، همسـر حسـن بـن علـی، پیغـام فرسـتاد تـا حسـن را سـم بنوشـاَند؛   اشـعث بـن قیـس 

کرد.« و برای او 100000 درهم بفرستد و به ازدواج پسرش یزید درآوَرد؛ و او نیز چنین 

ی پلیـدش در  ی بـه آرزو کـه امـام مجتبـی؟ع؟ سـنگی بـر سـر راه رسـیدن و یـه می دیـد  معاو

بیعـت گرفتـن بـرای یزیـد اسـت؛ و خـود را از دو سـو در خطـر می دیـد: یکی از ایـن جهت که با 

کـه همیـن درسـت اسـت و ترجمـه بـر ایـن پایـه  1. در متـن »تعّرفکـم« آمـده، ولـی در مـروج الذهـب »تـأّس َفَکـم« درج شـده 
گرفـت. )ن.( صـورت 

2. در متـن »قلیـل الَحـَزن« آمـده، ولـی در مـروج الذهـب »غلیـل الَحَزن« دارد و همین درسـت اسـت و ترجمه بر این اسـاس 
انجام شـد. )ن.(

ـف 
ّ
3. تألیـف شـیخ عبدالقـادر بـن محّمـد بـن ]یحیـی حسـینی شـافعی[ طبـری، نـوۀ دختـری محّب الّدیـن طبـری مؤل

که شرح منظومه ای  کتاب »حسُن الّسریره فی حسن الّسیره« نام دارد  الّریاض الّنضره. ]وی به سال 1033 درگذشت و 
در زمینـۀ سـیره اسـت. بنگریـد بـه: ذیـل کشـف الّظنـون: 404/3�[
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کسـی را جانشـین خـود نسـازد؛ و  کـه  آن حضـرت؟ع؟ در عهدنامـۀ صلـح پیمـان سـپرده بـود 

ک دارای شایسـتگی خالفت بـود و مردم نیز خواسـتارش بودند. پس  کـه ابومحّمـِد پـا دیگـر آن 

بـرای رهایـی از ایـن ورطـه، امـام؟ع؟ را مسـموم نمـود و چـون خبـر وفاتـش به او رسـید، شـادمان 

کردند. شد و خوشحالی و سرور نشان داد و به سجده افتاد و اطرافیانش نیز با او سجده 

آن  دچـار  علـی  بـن  حسـن  »چـون  گویـد:   )]150/1[  144/1 الّسیاسـه:  و  )اإلمامـة  ابن  ُقَتیبـه 

از بیمـاری  یـه نامـه نوشـت و  بـه معاو کارگـزار مدینـه  بـه وفاتـش انجامیـد،  کـه  بیمـاری شـد 

یـه بـه او نوشـت: ›تـا جایـی کـه می توانـی، نگـذار کـه یـک روز بگـذرد  حسـن خبـرش داد. معاو

گاه  گـزارش می نوشـت تـا آن  ی پیوسـته از حـال حسـن برایـش  و مـن بی خبـر بمانـم!‹ پـس و

یـه رسـید، شـادی و سـرور  یـه خبـر داد. چـون خبـر بـه معاو کارگـزار بـه معاو کـه او وفـات نمـود و 

کـه بـه سـجده افتـاد و اطرافیانـش نیـز سـجده کردنـد. ایـن خبـر بـه عبداهلل  نشـان داد تـا آن جـا 

یه  یـه درآمـد و چـون نشسـت، معاو بـن عّبـاس رسـید کـه آن هنـگام در شـام بـود. پـس نـزد معاو

گفـت: ›ای ابن عّبـاس! حسـن بـن علـی وفـات نمـود.‹ ابن عّبـاس گفـت: ›آری؛ وفـات نمود. 

کـه از شـنیدن خبـر  بـه مـن خبـر رسـیده  گفـت _  الیـه راجعـون. _ و ایـن را بارهـا  اّنـا  اّنـا هلل و 

گـور تـو را ُپـر نمی کنـد  کـرده ای. هـال بـه خـدا سـوگند! پیکـر او  وفاتـش اظهـار شـادمانی و سـرور 

گـر  کـه از تـو بهتـر بـود. ا کوتـاه شـدن عمـرش بـه عمـر تـو نمی افزایـد. او در حالـی وفـات نمـود  و 

ی دچـار مصیبـت شـده ایم، پیش تـر نیـز بـه مصیبـت مـرگ جـّدش رسـول خـدا؟ص؟  بـا مـرگ و

ی، خداونـد  کـه برتـر از او بـود؛ اّمـا خداونـد آن مصیبـت را التیـام داد و پـس از و گرفتـار شـدیم 

ی[ بـر ما سرپرسـت گشـت.‹ سـپس ابن عّبـاس ناله ای  گونـۀ خالفـت، ]بـه جـای و بـه بهتریـن 

گریسـت.« سـر داد و 

در الِعقــد الفریــد )298/2 ]156/4[( آمــده اســت: »چــون خبــر وفــات حســن بــن علــی بــه 

کــه شــادمان بــود، ابن عّبــاس  یــه رســید، وی بــرای خــدا بــه ســجده افتــاد. ســپس در حالــی  معاو

را که در شــام به ســر می ُبرد، فراخواند و تســلیتش داد و به او گفت: ›ابومحّمد در چندســالگی 
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کســی  کــه  درگذشــت؟‹ ابن عّبــاس پاســخ داد: ›مــردم قریــش ســّن او را می دانســتند. شــگفتا 

کوچکــی پــس از  کــودکان  کــه  ــد  ــه مــن خبــر داده ان گفــت: ›ب ــه  ی ــو، ایــن را ندانــد!‹ معاو چــون ت

کوچــک  کوچکــی بــزرگ می شــود. اطفــال مــا میان ســال و  خــود نهــاده اســت.‹ پاســخ داد: ›هــر 

کــه می بینــم از مــرگ حســن بــن علــی  یــه! چــه شــده  گفــت: ›ای معاو مــا بــزرگ اســت.‹ آن گاه، 

گــور تــو را ُپــر می ســازد.  شــادمانی؟ بــه خــدا ســوگند! ایــن نــه مــرگ تــو را بــه تأخیــر می افکَنــد و نــه 

کرد!‹«ایــن را راغــب )محاضــرات األدبــاء: 224/2  کــم عمــر خواهیــم  پــس از وی، مــن و تــو چــه 

کرده است. ]مج2/ج500/4[( یاد 

یـخ الخمیـس )294/2؛ چـاپ دیگـر: ص328( آمـده  در حیـاة الحیـوان )58/1 ]83/1 و 84[( و تار

ـکان ]وفیـات األعیـان: 66/2 و 67[ آورده اسـت: »چـون حسـن بیمـار شـد، مـروان بـن 
ّ
کـه ابن َخِل

یـه برایش پاسـخ نگاشـت که پیوسـته مرکب هـا را با  یـه نوشـت و معاو َحَکـم خبـرش را بـه معاو

یه رسـید، صدای تکبیـرش را از  ی بـه معاو خبـر حسـن رو بـه سـوی مـن بـدار. چـون خبـر مرگ و

گفتنـد.   فاِخَتـه، دختـر قریظـه، بـه  کاخ سـبز شـنیدند و شـامیان بـه سـبب ایـن تکبیـر، تکبیـر 

کند! تکبیرت برای چیسـت؟‹ پاسـخ داد: ›حسـن  یه گفت: ›خدا چشـمانت را روشـن  معاو

گفـت: ›بـرای  یـه  گفـت: ›آیـا بـرای مـرگ فرزنـد فاطمـه تکبیـر می گویـی؟‹ معاو ُمـرد!‹   فاِخَتـه 

ی درون شـد  شـادمانی از مرگش تکبیر نگفتم؛ بلکه قلبم آرام یافت.‹1 سـپس ابن عّباس بر و

یـدادی پیـش آمـده اسـت؟‹  گفـت: ›ای ابن عّبـاس! می دانـی در خاندانـت چـه رو یـه  و معاو

تکبیـر  و خبـر  را می بینـم  تـو  کـه شـادمانی  ایـن  آمـده؛ جـز  پیـش  پاسـخ داد: ›نمی دانـم چـه 

›خداونـد  داد:  پاسـخ  ابن عّبـاس  مـرد!‹  ›حسـن  گفـت:  یـه  معاو رسـید.‹  مـن  بـه  گفتنـت 

ی قبر تو  گـور و یه؛ به خدا سـوگند!  ابومحّمـد را رحمـت کنـد! _ ایـن را سـه بـار گفـت _ ای معاو

ی دچـار شـده ایم، پیش تـر نیـز بـه  گـر بـه مصیبـت و را ُپـر نکنـد و عمـرش در عمـر تـو نیفزایـد. ا

گشـتیم و خداونـد آن  گرفتـار  مصیبـت مـرگ پیشـوای تقواپیشـگان و پایـان بخـِش پیامبـران 

گزارش را زمخشری )ربیع األبرار: باب 81 ]209/4[( و بدخشی )ُنُزل األبرار ]ص147 و 148[( نیز آورده اند. 1. تا این جای 
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ی[  شکسـتگی را التیام بخشـید و آن اشـک ]جوشـان[ را آرام سـاخت و پس از او ]به جای و

بر ما سرپرست بود.‹«

کش، سـبط پیامبر،  فرزنـد هنـد پیش تـر بـه مـرگ امـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟، پیش از فرزنـد پا

کـرده و خبـرش بـه امـام حسـن؟ع؟ رسـید و آن حضـرت در ضمـن آنچـه بـرای  نیـز شـادمانی 

ی دشـمنی  رو از  بـه سـبب چیـزی  کـه  »مـرا خبـر رسـیده  نگاشـت:  نوشـت، چنیـن  یـه  معاو

کـه خردمنـدان بـدان سـبب شـادمان نشـوند. در ایـن ماجرا، همانند کسـی  شـادمان شـده ای 

گفته انـد: کـه پیشـینیان  هسـتی 
کــه پــس از رفتــن دیگــران باقــی مانــده، بگــو: تــو نیــز بــرای مرگــی دیگــر آمــاده شــو، پــس  بــه آن 

خ داده اســت. گویــی مــرگ تــو نیــز ر

کــه بــه شــامگاه می رســد و شــب را در  کســی هســتیم  کــه ُمرده انــد، همچــون  و مــا و آنانــی از مــا 

گذشتگان پیوندد.« جای خواب خود به روز می آورد تا به 

ک و سـبط  یـه را بـه دسـت آورنـد، نگذاشـتند بـرادر این امام پا کـه رضایـت معاو بـرای آن 

کـه از آِن  کار بنـدد و پیکـرش را در حجـرۀ شـریف پـدرش  پیامبـر، حسـین، وصّیـت او را بـه 

بـود!  بـرای دفـن در آن حجـره  فـرد  ی سـزاوارترین  کـه و بـود، دفـن نمایـد؛ حـال آن  ی  خـود و

یـد.  گـذاَرد، امتنـاع ورز گویـد: »مـروان از اینکـه او را وا ابن َکثیـر )البدایـة و الّنهایـه: 44/8 ]48/8[( 

یه را به دسـت آوَرد.«  کار برکنار شـده بود و می خواسـت رضایت معاو در آن هنگام، مروان از 

که  گفت: ›من نگذارم  گوید: »مروان  یخ مدینة دمشـق: 226/4 ]287/13 و 288[(  کر )تار ابن عسـا

آن  بقیـع دفـن شـد.‹  کـه عثمـان در  آن  گـردد، حـال  کنـار رسـول خـدا دفـن  ابوتـراب  فرزنـد 

یـه را فراهـم  کار برکنـار شـده بـود و می خواسـت بدیـن سـان، رضایـت معاو هنـگام، مـروان از 

که ُمرد.« سازد. او همچنان با بنی هاشم دشمن بود تا آن هنگام 

گل خوشـبوی رسـول خـدا؟ص؟ بـود  یـه در حـّق  این هـا نمونه هایـی از جنایت هـای معاو

کسـی هسـت تـا از زادۀ  یـخ چندیـن برابـر آن را بـه فراموشـی سـپرده باشـد! آیـا  کـه چـه بسـا تار

کـه سـبط پیامبـر، امـام مجتبی _ سـام اهلل علیـه _ چه گناهی انجـام داد تا به خاطر  َحـْرب بپرسـد 
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آیـا زادۀ هنـد جگرخـوار می توانـد در  آن، مسـتحّق ایـن مصیبت هـا و بالهـای بـزرگ باشـد؟ 

کـه  کـه آن حضـرت؟ع؟ سـبط محّمـد؟ص؟ بـود  پاسـخ، چیـزی از آن هـا را برشـماَرد؟ جـز ایـن 

ی بیـم، بـه اسـالم  کنـد از رو دیـن پـدران ایـن مـرد را برچیـد و او ناچـار شـد بـه اجبـار آن را رهـا 

کـه پس از پیامبر؟ص؟ خلیفـۀ خدا در زمین  ی شـیربچۀ علی اسـت  گـردن نهـد؛ و نیـز ایـن که و

یـه را کشـتار نمـود و مـادران خانـدان اموی را  کـه بـا شمشـیر، پـدران بت پرسـت معاو بـود، همـو 

کـه درون  گـروه ]فرومایـه[ پایـان نیافـت تـا آن  یـه بـر آن  در سـوگ توله هاشـان نشـاند؟ انـدوه معاو

کـه نسـبت بـه امـام مجتبـی روا داشـت، آرام سـاخت تـا سـرانجام  خویـش را بـا انـواع آزارهایـی 

گاه و به نیرنگ کشـت و سـپس نتوانسـت خویشـتن داری  ُکشـنده به نا آن حضرت را با زهری 

کنـد و در وفـات او شـادمانی نمـود و سـجدۀ شـکر نهـاد. نمی دانـم آیا برای بـت خویش، الت، 

کـرد یـا خـدای سـبحان! آن چـه فرزنـد زنـازاده اش، یزیـد، آشـکارا بـر زبـان رانـد، زبـان  سـجده 

حـال او نیـز هسـت:
کــه در بــدر پدیــد آمــده بــود،  کشــتم و آن انحرافــی را  همانــا آن بــزرگ از میــان سروران شــان را 

کردیــم. راســت 

کنون شاهد بودند بی تابی خزرجیان را از ضربت نیزه ها! کاش بزرگان قوم من در بدر ا

کردنــد؛ وگرنــه هیــچ خبــری از ســوی خــدا نیامــد و هیــچ  هاشــمیان بــا فرمان روایــی بــازی 

وحیــی نــازل نگشــت.

و نیـز اینکـه آن حضـرت پـارۀ تـن زهـرا، فاطمه صّدیقه و محبوب رسـول خـدا؟ص؟ بود که 

یان  از درخشـان چهـره گان و سـپیدرو را  کـه دنیـا  بـود؛ آن نسـلی  از آن صّدیقـه  نسـل پیامبـر 

ک، شـرف واال و دیـن حنیـف هسـتند. و خواسـت  کـه دارای نسـب تابنـا کندنـد؛ همان هـا   آ

یـه بـا همـۀ این هـا در تضـاد بـود و آیه هـا و انذارهـا نیـز سـودش نبخشـید. در قـرآن  و میـل معاو

کـه در زمیـن بـه ناحـق تکّبـر می کننـد از آیـات خویـش روی  کسـانی را  حکیـم آمـده اسـت: »بـه زودی 

گـر راه هدایت را ببینند آن را پیش  گـر هـر آیـه ای ببیننـد بدان ایمان نیاورند و ا کـرده و بازمـی دارم، و ا گـردان 

کـه آیات مـا را تکذیب کردند  کـژی و گمراهـی را بیننـد آن را پیـش گیرنـد. ایـن از آن روسـت  گـر راه  نگیرنـد و ا

و از آن غافل بودند.« ]اعراف/146[ 
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یه و شیعیان امیرالمؤمنین علی بن ابی  طالب؟ع؟ معاو

معاویه و شیعیان امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب؟ع؟

امــر  کوچــک و هــر  را  بزرگــی  راه اســتوار ســاختن ســلطه اش، هــر جنایــت  یــه در  معاو

ــاری را  ــت ب ک کار هال ــه  گون ــر  ــه ه ک ــود  ــان ب ــاده و آس ــش س ــمرد و برای ــان می ش ــواری را آس دش

همــۀ  در  ک  پــا امــام  شــیعیان  خــون  یختــن  ر بــر  او  اصــرار  بــود  رو  همیــن  از  دهــد.  انجــام 

کشــتن  ــا  ســرزمین های تحــِت فرمانروائیــش، و اینکــه و مــال و ناموسشــان را مبــاح شــمَرد و ب

کار، او حّتــی زنــان را نیــز اســتثنا  فرزنــدان و اطفالشــان نســل آنــان را از بیــخ برانــدازد. در ایــن 

کــه احادیثــش  کــه ایشــان مــورد اهتمــام ســتایش صاحــب رســالت؟ص؟ بودنــد  نکــرد. در حالــی 

گذشت. کتاب )78/3(  در همین 

گیـرم کـه چنیـن ستایشـی از سرچشـمۀ نبـوت صـادر نگشـته بـود، یـا روایتش بـه زادۀ هند 

کتاب  که با  جگرخوار نرسـیده بود! اّما مگر این شـیعیان از دایرۀ اسـالم بیرون بودند؛ اسـالمی 

و سـّنت پیامبـرش، دسـت اندازی بـه جـان و مـال و حریم هـای ایشـان را حـرام سـاخته بـود؟ 

گناهـی نابخشـودنی یـا خطایـی غیرقابـل جبـران انجـام داده بودنـد، جـز پذیرفتن شـان  مگـر 

والیـت امامـی را کـه همـۀ مسـلمانان بـر خالفتش اجماع داشـتند و پیامبـر؟ص؟ در پی آنچه که 

در کتـاب خـدا در بـارۀ والیتـش نـازل شـد، اّمـت خویـش را بـه پیـروی و والیـت وی برانگیختـه 

بـود؟ شـاید نیـز زادۀ َصْخـر بـه حکمـی دسـت یافته بود که مسـلمانان نمی دانسـتند و آن حکم 

بـا همـۀ ایـن احـکاِم رسـیده در کتـاب و سـّنت در تعـارض بـود؟ و یا شـاید انجـام جنایت های 

کـرد؟ ک بـار را گنـاه نمی دانسـت؛ پـس حریصانـه دسـتش را بـه خـون آغشـته  هال

وی ُبْسر  بن أرطاة را پس از ماجرای حکمّیت و هنگامی که هنوز علی بن ابی طالب؟ضر؟ 
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زنـده بـود، روانـه نمـود و همـراه او سـپاهی دیگـر فرسـتاد. نیـز مـردی از غامـد1 را بـا سـپاهی دیگـر 

ک بـن قیـس فحـری را با لشـکری دیگر روانه سـاخت و به ایشـان  گسـیل نمـود. همچنیـن ضّحـا

کـه را از شـیعیان و یـاران علـی بـن  فرمـان داد تـا در همـۀ سـرزمین ها بـه حرکـت درآینـد و هـر 

ابی طالـب؟ع؟ یافتنـد، بُکشـند و بـه همۀ سـرزمین های تحت فرمان روایی حضـرت یورش برند 

و کارگزاران آن سرزمین ها را به قتل رسانند و از زنان و کودکان نیز دست نِکشند.

ُبْســر بــرای انجــاِم همیــن فرمــان رو بــه مقصــد خویــش نهــاد تــا بــه مدینــه رســید و جمعــی 

کشــت و خانه هایــی را ویــران ســاخت. ســپس بــه ســوی مّکــه  از یــاران و هــواداران علــی؟ع؟ را 

ــاران علــی را  ــه ســراة درآمــد و همــۀ ی کشــت. آن گاه، ب ــدان ابولهــب را  گروهــی از خان رفــت و 

کارگــزار  در آن جــا بــه قتــل رســاند. ســپس بــه نجــران رفــت و عبــداهلل بــن عبدالمــدان حارثــی، 

کشــت. از آن  کــه هــر دو از خویشــاِن ســببی فرزنــداِن عّبــاس بودنــد را  علــی؟ع؟ و پســرش را 

کارگــزار علــی بــن ابی طالــب، بــود و آن  کــه امیــرش  ُعَبیــداهلل بــن عّبــاس،  پــس بــه یمــن رفــت 

یافــت خبــر حملــۀ  ی پــس از در کــه و ــد  گفته ان هنــگام در یمــن حضــور نداشــت. برخــی نیــز 

کوچکــش را یافــت و بــا  ی را نیافــت؛ اّمــا دو فرزنــد  گریخــت و ُبْســر _ خدایــش لعنــت کنــاد! _2 و ُبْســر، 

یــه بازگشــت. کــه همــراه داشــت، سرشــان را بریــد و ســپس بــه ســوی معاو کاردی 

کردنـــد. عامـــری بـــه ســـوی ســـرزمین  گونـــه رفتـــار  یـــه نیـــز همیـــن  گســـیل شـــدگان معاو دیگـــر 

کشـــت. ابوصادقـــه3  گروهـــی از مـــردان و زنـــان شـــیعه را  انبـــار رفـــت و ابن  َحّســـان َبْکـــری و 

کارگـــزار علـــی؟ع؟ بـــه نـــام  َحّســـان بـــن  َحّســـان  یـــه بـــه انبـــار تاختنـــد و   گویـــد: »ســـپاهیان معاو

کشـــتند. چـــون ایـــن خبـــر بـــه علـــی بـــن ابی طالـــب  گروهـــی بســـیار از مـــردان و زنـــان را  و نیـــز 

 _ صلـــوات اهلل علیـــه _ رســـید، بیـــرون آمـــد و بـــر منبـــر فـــراز شـــد و پـــس از ســـتایش و ثنـــای خداونـــد 

1 . در متن، »عامر« آمده، ولی در مصدر، »غامد« درج شده است. )ن.(

گزارش تاریخی آمده است. 2. این عبارت در چند جای 

گـزارش وی را بـا سـند آورده و مـا بـه رعایـت اختصـار، سـندش را حـذف نموده ایـم. ]بنگریـد بـه: األغانـی:  3. ابوالفـرج 
آمـده اسـت.[ ابوصـادق  ایـن مأخـذ،  286/16 و 287. در 
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گفت: و درود بر پیامبر؟ص؟ 

کــه آن را فروگــذارد، خداونــد جامــۀ  ›همانــا جهــاد از دروازه هــای بهشــت اســت و هــر 

ــت دچــار شــود و 
ّ
کســی بــه حقــارت و ذل گیــرد و چنیــن  ی پوشــاَند و بــال او را در بــر  ــت بــر و

ّ
ذل

کــه پیــش از حملــۀ ایشــان، بــا آنــان بــه نبــرد  گفتــه بــودم  گــردد. بــه شــما  خــواری بــر او تحمیــل 

کــه  کــه همانــا هیــچ مردمــی در میــان خانــۀ خویــش مــورد حملــه قــرار نگیرنــد، جــز آن  برخیزیــد؛ 

کشــیدید و ســخنم را  کار را بــه یکدیگــر وانهادیــد و دســت از یــارِی هــم  گردنــد. اّمــا شــما  خــوار 

کــه بــه انبــار  کــه بــه شــما تاختنــد. ایــن مــرد از قبیلــۀ غامــد اســت  گاه  پشــت ســر افکندیــد تــا آن 

کــم آن دیــار،  َحّســان بــن  َحّســان، را همــراه بــا مــردان و زنــان بســیار کشــت. بــه خــدا  درآمــد و حا

ــاِن  ــی در پیم ــز زن ــلمان و نی ــی مس ــر زن ــپاهیان ب ــی از آن س ــه برخ ک ــیده  ــر رس ــرا خب ــوگند! م س

بــا  همگــی  ســپس  و  می ربودنــد  را  گوشــواره اش  و  خلخــال  و  درآمــده  اســالمی  حکومــت 

کــه هیــچ یــک از ایشــان زخمــی برنداشــته بــود.  غنیمت هــای فــراوان بازمی گشــتند، در حالــی 

ــه او را  ــدارد، بلک ــرزنش ن ــای س ــرد، ج ــت بمی ــن مصیب ــدوه ای ــلمان در ان ــردی مس ــر م گ ــس ا پ

شایسته است ... .« ]نهج البالغه: ص69[

کودکـش ]بـه دسـت  کشـته شـدن دو  اّم حکیـم دختـر قـارظ، همسـر  ُعَبیـداهلل، بـه خاطـر 

کـه او را از قتـل آن دو خبـر  ُبْسـر[، دچـار عقـل پریدگـی و سرگشـتگی شـد و جـز سـخن کسـانی 

گـوش نمی سـپْرد و پیوسـته در اجتماع مردم  می دادنـد، سـخن کسـی را درک نمی کـرد و بـدان 

کودکانـش را از مـردم می جسـت: در مناسـبت ها می گشـت و بـا ایـن ابیـات، 

ای که دو پسرم را دیدی، همان دو که چون دو گوهری بودند که صدف از آن ها شکافته بود!

کنــون دلــم از هجرشــان  گــوش و قلــب مــن بودنــد و ا کــه  کــه دو پســرم را دیــدی، همــان دو  ای 

رمیــده اســت!

کنــون مغــز اســتخوانم  کــه مغــز اســتخوانم بودنــد و ا کــه دو پســرم را دیــدی، همــان دو  ای 

ربــوده شــده اســت!

مرا گفتند که ُبْسر چه کرده؛ اّما آنچه اّدعا کردند و آن تهمت و دروغی که گفتند را باور نکردم.
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گــردن پســرانم رو نهــاد؛ و چنیــن تهمــت  کاردی تیــز و برنــده بــه ســوی رگ  کردنــد بــا   اّدعــا 

کنند. و دروغ را می پرا

کــه در میــان قــوم خویــش دارای شــرافتند   تــا آن کــه مردانــی عّزتمنــد از تبــارش را دیــدم؛ آنــان 

گواهی دادند. و درستی این خبر را 

کــرد،  کــه  کاری  کــه بــه جــان پــدرش  کــه ســزاوار او اســت، لعــن می کنــم  کنــون ُبْســر را چنــان  ا

زیــاده روی در خــون ریــزی بــود!

کــه آنــگاه  کســی ایــن مــادر عقــل پریــدۀ سرگشــتۀ دلســوخته را بــه دو فرزنــد راه می نمایــد  چــه 

گشــتند؟ گــم  کــه بزرگانشــان غائــب بودنــد، 

کـودک بـه دسـت ُبْسـر، بـه علـی بـن ابی طالـب؟ع؟  کـه چـون خبـر قتـل ایـن دو  گفته انـد 

کـرد: »بارخدایـا! دینش  رسـید، سـخت بی تـاب گشـت و بـر او _ لعنـت خـدا بـر وی! _ چنیـن نفریـن 

کارگـر  ی  را بسـتان و تـا عقلـش را نسـتانده ای، از دنیایـش بیـرون مبـر!« پـس ایـن نفریـن در و

افتـاد و عقلـش را از کـف داد و هذیان گویـان نـام شمشـیر را می ُبـرد و آن را طلـب می کـرد؛ پـس 

یـش می نهادنـد؛ پـس چنـدان  شمشـیری چوبیـن برایـش می آوردنـد و مشـکی ُپربـاد را پیـش رو

یـخ مدینـة دمشـق:  بـر آن ضربـه مـی زد تـا خسـته می شـد! )األغانـی: 44/15-47 ]285/16-292[؛ تار

223/3 ]152/10 و 153[؛ اإلسـتیعاب: 65/1 ]قسـمت اّول/ص160[؛ الّنـزاع و الّتخاصـم: ص13 ]ص28[؛ 

تهذیـب الّتهذیـب: 435/1 و 436 ]381/1 و 382[(

گزارش تفصیلی
یـه بـه سـال 39 از هـر سـو بر شـیعیان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ یورش برد و سـپاهیانش را در  معاو

کـه بهـره ای از  گروهـی از افـرادی  کنـد و  جـای جـای مناطـق زیـر حکومـت آن حضـرت؟ع؟ پرا

کـه  رحمـت و هدایـت الهـی نداشـتند را برگزیـد تـا آن بی گناهـان را هـر جـا باشـند و در هـر جـا 

بیابنـد، بـه قتل رسـانند.

او ُنعمـان بـن َبشـیر را همـراه بـا 1000 َتـن بـه عیـن الّتمـر روانـه نمـود. نیـز سـفیان بـن عـوف 

کنـد  کـه نخسـت بـه هیـت در آیـد و از روِد آن عبـور  را بـا 6000 سـپاهی فرسـتاد و فرمانـش داد 
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ی  َبـرد و بدیشـان آسـیب رسـاَند. و و سـپس بـه انبـار و مدائـن رود و بـه مـردم آن جـا یـورش 

یـد و بـا آنـان نبـرد نمـود.  کشـتن یـاران علـی؟ع؟ طمـع ورز بـه هیـت و سـپس انبـار درآمـد و بـه 

کشـته شـد  کردنـد؛ اّمـا امیـر ایشـان، اشـرس بـن  َحّسـان1 همـراه بـا 30 َتـن   یـاران علـی پایـداری 

ی بازگشتند. یه همۀ اموال مردم انبار را غارت نمودند و به سوی و و سپاهیان معاو

نیـز عبـداهلل بـن َمْسـَعدة بـن حکمـۀ َفزاری _ کـه سرسـخت تریِن مردم در دشـمنی با علی 

بـود _ را همـراه بـا 1700 تـن بـه تیمـاء روانه نمود و فرمانش داد تا از همۀ صحرانشـیناِن در مسـیر 

کـرد و سـپس بـه مّکـه  ی چنیـن   خویـش، زکات بسـتاَند و سـرپیچندگان را بـه قتـل رسـانند. و

گونه رفتار نمود. و مدینه رسید و آن جا نیز همین 

بـه  تـا  او را فرمـان داد  َتـن روانـه سـاخت و  ک بـن قیـس را همـراه 3000  همچنیـن ضّحـا

پایین دسـت سـرزمین واقصـه رود و در مسـیرش بـر همـۀ صحرانشـینان فرمانبـر علـی؟ع؟ یـورش 

َبـرد. آنـان حرکـت نمودنـد و امـوال را ربودنـد و سـپس بـه ثعلبّیـه رفتنـد و بـه کشـتار پرداختـه، به 

پاسـگاه نظامـی علـی یـورش آوردنـد و سـپس بـه قطقطانـه رسـیدند. چـون ایـن خبـر بـه علـی 

رسـید، ُحجر بن  َعدّی را همراه با 4000 تن به سـوی وی فرسـتاد. ُحجر در تدمر به او رسـید و 19 

کشـته شـدند. سـپس شـب میانشـان  کشـت و دو تـن از یـاران خـودش نیـز  تـن از سـپاهش را 

ک و یارانش گریختند و ُحجر و همراهانش بازگشتند. جدایی افکند و ضّحا

کمش  کـه حا نیـز عبدالّرحمـان بـن قبـاث بـن أشـیم را بـه مناطـق پیرامـون جزیره فرسـتاد 

یـاد که در هیـت بود،  ی بـه کمیـل بن ز کـم خراسـان، بـود. و شـیب2 بـن عامـر، جـِدّ کرمانـی حا

ی آمـد و او را شکسـت داد و بـر  نامـه نوشـت و خبـر حملـۀ آنـان را بـه او داد. کمیـل بـه نبـرد بـا و

کـه هیـچ گریزنـده ای را دنبـال نکنند و هیـچ مجروحی  سـپاهش چیـره گشـت؛ اّمـا فرمـان داد 

را نکشند.

در  اّمـا  آمـده؛  چنیـن   )425/2( یـخ  الّتار فـی  الکامـل  و  )134/5(؛  الملـوک  و  األمـم  یـخ  تار )464/2(؛  الغـارات  در   .1
اسـت.)غ.( شـده  ذکـر  حّسـان«  بـن  »حّسـان  دیگـر  مأخذهـای 

2. در الکامل فی الّتاریخ »شبیب« است.)غ.(
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همچنیـن حـارث بـن نمـر َتُنوخـی را بـه جزیـره فرسـتاد تـا فرمانبـران علـی را نـزد او آوَرد. او 

کـه رخ داد، واقـع شـد. گرفـت و در آن جـا کشـتاری  هفـت نفـر از بنی تغلـب را در منطقـۀ دارا 

نیـز زهیـر بـن مکحـول عامـری را بـه سـماوه روانـه نمـود و او را فرمـان داد تـا زکات مـردم 

را بسـتاند. ایـن خبـر بـه علـی رسـید و سـه تـن، از جملـه جعفـر بـن عبـداهلل اشـجعی، را روان 

گیرنـد. آنـان بـه زهیـر برخوردنـد کـه در فرمانـش بودنـد، زکات  کلبیـان و بکریـان   سـاخت تـا از 

کشته شد.  و به نبرد پرداختند. یاران علی شکست خوردند و جعفر بن عبداهلل 

ــرد  ک ــت  ی حرک ــود. و ــه نم ــکری روان ــراه لش ــاة را هم ــن أرط ــر ب ــال 40 ُبْس ــه س ــن ب همچنی

گریخــت  ــوب  ــود. ابواّی کارگــزار علــی در آن شــهر ب ْنصــاری 
َ
ــوب أ کــه ابواّی ــه مدینــه رســید  ــا ب  ت

ی نجنگیــد. پــس بــر منبــر  کــس بــا و کوفــه درآمــد. ُبْســر وارد مدینــه شــد و هیــچ  و نــزد علــی بــه 

مدینــه فــراز شــد و نــدا داد: »ای بنی دینــار؛ ای بنی نّجــار؛ ای بنی زریــق!1 بــزرگ مــن، بــزرگ 

کجــا اســت؟«  ی  کنــون و یــد! دیــروز او را در ایــن جــا دیــدار می کــردم؛ ا مــن )= عثمــان( را بیاور

یــه بــه مــن ســفارش نکــرده بــود،  گــر معاو گفــت: »ای مــردم مدینــه؛ بــه خــدا ســوگند! ا ســپس 

کــه جابــر بــن عبــداهلل بــه  َمه ] 
َ
هیــچ بالغــی را زنــده نمی گذاشــتم!« ســپس بــه مــردم بنی   َســل

گاه  ایشــان پنــاه بــرده بــود[ پیغــام داد: »بــه خــدا ســوگند! شــما را نــزد مــن امــان نیســت، مگــر آن 

َمه، همســر پیامبــر؟ص؟ رفــت و 
َ
ید.« پــس جابــر نــزد اّم   َســل کــه جابــر بــن عبــداهلل را بــه مــن بســپار

ــا  گمراهانــه اســت؛ اّم یــه می خواهــد[  کــه معاو گفــت: »رأی تــو چیســت؟ ایــن بیعــت ]  بــه او 

کنــی.  کــه بیعــت  گفــت: »رأی مــن ایــن اســت  َمه 
َ
کــه مــرا بــه قتــل رســاند.« اّم   َســل هــراس دارم 

کــه بیعــت  َمه و دامــادم عبــداهلل بــن زمعــه نیــز دســتور داده ام 
َ
مــن بــه فرزنــدم عمــر بــن ابی  َســل

کننــد.« پــس جابــر نــزد ُبْســر رفــت و بیعــت نمــود.

ُبْسـر خانه هایـی را در مدینـه ویـران نمـود و سـپس بـه مّکـه رهسـپار شـد. ابوموسـی از بیـم 

یـه مـردم  جانـش گریخـت و بـه یمـن نامـه نوشـت: »سـپاهی گسـیل داشـته شـده از سـوی معاو

1. اینان قبیله هایی از انصار بودند.
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کـه را از پذیـرش نتیجـۀ حکمّیـت ]در ماجـرای جنـگ صفّیـن[ خـودداری  را می ُکشـد و هـر 

کمـش  ُعَبیـداهلل بـن عّبـاس،  کـه حا نمایـد، بـه قتـل می رسـاند.« سـپس بـه یمـن حرکـت نمـود 

کارگـزار علـی، بـود. او از یمن به سـوی علـی در کوفه گریخت و عبداهلل بن عبدالمدان حارثی 

را بـه جـای خـود نهـاد. ُبْسـر بـر او درآمـد و همـراه بـا فرزنـدش بـه قتـل رسـاند. سـپس به بـار و بنۀ 

کوچکـش، عبدالّرحمـان و ُقَثـم، بودنـد؛  کـه در آن دو فرزنـد  کـرد   ُعَبیـداهلل بـن عّبـاس برخـورد 

گفته انـد آن دو را نـزد مـردی از بنی   ِکنانـه در صحـرا یافـت   پـس آن دو را سـر بریـد. برخـی نیـز 

و خواسـت آن دو را بکشـد. مـرد بـه او گفـت: »ایـن دو گناهـی ندارنـد. چـرا می خواهـی آنـان را 

گـر چنیـن تصمیمـی داری، مـرا نیـز بـا آن دو بکـش!« ُبْسـر گفـت: »چنیـن می کنـم.«  بکشـی؟ ا

کشـت. سـپس زنـان بنی   ِکنانـه بیـرون آمدنـد  کـودک را   پـس نخسـت آن مـرد را و سـپس آن دو 

کـودک را بـه قتـل  کشـتی، چـرا ایـن دو  گفـت: »هـای ]ای بی مـرّوت[! مـردان را  و یکـی از آنـان 

رسـاندی؟ بـه خـدا سـوگند! نـه در جاهلّیـت و نـه در اسـالم چنیـن کاری انجـام نمی شـد. ای 

کـودکان و پیـران و بی رحمـی و پـاس  کـه جـز بـا کشـتن  پسـر أرطـاة؛ بـه خـدا سـوگند! حکومتـی 

خـود،  حرکـت  آن  در  ُبْسـر  نیـز  اسـت.«  پلیـد  حکومتـی  نشـود،  برپـا  خویشـان  حـّق  نداشـتن 

یـخ األمـم و الملـوک:  کشـت و ایـن خبـر بـه علـی رسـید. )تار گروهـی از شـیعیان علـی را در یمـن 

مدینـة  یـخ  تار ]425/2-432[؛   167-162/3 ابن اثیـر:  یـخ  الّتار فـی  الکامـل  140[؛  و   139/5[  81-77/6

و  البدایـة  اّول/157-166[؛  ]قسـمت   66 و   65/1 اإلسـتیعاب:  ]152/10-154[؛   459 و   222/3 دمشـق: 

الّنهایه: 319/7-322 ]356/7 و 357[؛ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی؟ص؟: 31/1 ]46/1[(

ابن   عبدالَبـّر )اإلسـتیعاب: 65/1 ]قسـمت اّول/158 و 159[( آورده اسـت: »یحیـی بـن َمعیـن 

گویـد: ›ُبْسـر بـن أرطـاة مـردی بـد بـود.‹ و ایـن به سـبب جنایت های سـنگینی بود کـه در دوران 

محّدثـان(   =( حدیـث  اهـل  و  نـگاران(  یـخ  تار  =( یـخ  تار اهـل  کـه  چنـان  داد؛  انجـام  اسـالم 

آورده انـد. از جملـه: کـودکان  ُعَبیـداهلل بـن عّبـاس را در برابـر مادرشـان سـر بریـد. داَرُقْطنی گفته 

اسـت: ›ُبْسـر  پـس از وفـات پیامبـر _ علیـه الّصـاة و الّسـام _ بـر راه راسـت پایدار نماْنـد و همو بود که 

بـن  یـة  معاو چـون  کـه  آورده  َشـیبانی  ابوعمـرو  کشـت.‹  را  عّبـاس  بـن  کـودک  ُعَبیـداهلل  دو 
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گسـیل نمـود، معـن _ یـا:  کشـتن شـیعیان علـی؟ضر؟  ابی سـفیان، ُبْسـر بـن أرطـاة ِفْهـری را بـرای 

یاد بن اشهب جعدی برخاستند و به او گفتند: ›ای امیرالمؤمنین!  می و ز
َ
عمرو _ بن یزید َسل

تـو را بـه خداونـد و حـّق خویشـاوندی سـوگند می دهیـم کـه ُبْسـر  را بـر مـردم قیـس چیره نسـازی؛ 

زیـرا آن روز کـه رسـول خـدا؟ص؟ بـه مّکـه درآمـد، بنی سـلیم کسـانی را از مردم فهر و   ِکنانه کشـتند 

گفت: ›ای ُبْسـر! تو را بر مردم  کنون ُبْسـر می خواهد انتقام آنان را از قیسـیان بگیرد.‹ معاویه  و ا

قیـس چیرگـی نخواهـد بـود!‹ پـس ُبْسـر حرکـت نمـود تـا بـه مدینـه درآمـد و دو پسـر  ُعَبیـداهلل را 

که ابوعمرو  گریختند و به حّرۀ بنی سـلیم درون شـدند. در همین یورش  کشـت1 و مردم مدینه 

گرفت؛ و این نخستین  َشیبانی یاد نموده، وی بر مردم همدان تاخت و زنانشان را به اسارت 

گروهـی از مـردم طوایـف بنی  َسـْعد را  گشـتند. نیـز  کـه در اسـالم اسـیر  زنـان مسـلمانی بودنـد 

که وی در یکی  کشـت. سـپس ابوعمرو با سـند خویش از طریق دو مرد، از ابوذر روایت نموده 

از نمازهایـش کـه قیـام و رکـوع و سـجدۀ آن را بـه درازا کشـاند، بـه دعـا پرداخـت و گفـت: ›اعوذ 

کـردی؟‹ پاسـخ  بـاهلل ... .‹ آن دو پرسـیدند: ›از چـه چیـز بـه خـدا پنـاه بـردی و بـرای چـه دعـا 

که روز پرده دری ]و بی عّفتی[  داد: ›به خداوند پناه جستم از فرارسیدن روز بال بر خود و از این 

گروه از مسـلمانان با هم  که دو  گفت: ›روز بال آن اسـت  را ببینم.‹ پرسـیدند: ›آن چیسـت؟‹ 

کـه زنـان  بـه نبـرد برخیزنـد و یکدیگـر را بُکشـند. و اّمـا روز پـرده دری ]و بی عّفتـی[ آن اسـت 

مسـلمان اسـیر شـوند و سـاق پاهاشـان برهنه گردد و هر که سـاقش درشـت تر باشـد، خریداری 

که مرا زنده نگذارد تا چنین روزی را ببینم؛ و شـاید شـما ببینید.‹  گردد. پس از خدا خواسـتم 

یـه ُبْسـر بـن أرطـاة را بـه یمن فرسـتاد   پـس از کشـته شـدن عثمـان ]همیـن حادثـه رخ داد و [ معاو

گرفت و آنان برای فروش در بازار عرضه شدند.« و او زنان مسلمان را به اسارت 

یـة بـن  کـه ُبْسـر از هـواداران معاو یـخ مدینـة دمشـق )220/3-224 ]144/10- 156[( آمـده  در تار

یـه او را بـه یمـن و  ی در صّفیـن نبـرد نمـود. در آغـاز سـال 40 معاو ابی سـفیان بـود و همـراه و

حجـاز فرسـتاد و فرمانـش داد تـا همـۀ فرمانبـران علـی را ُجسـته، بـر آن هـا یـورش َبـرد و بدیشـان 

کودکان عبیداهلل در یمن رخ داده است.)م.( گذشت و در آینده نیز خواهد آمد، قتل  که پیش تر  1. چنان 
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آسـیب رسـاَند. پـس او در مّکـه و مدینـه و یمـن کارهـای زشـت انجـام داد و »بحـر« را بـه فرمان 

کـه ُبْسـر از  کشـت. داَرُقْطنـی آورده  یـه درآورد و در یمـن، پسـران  ُعَبیـداهلل بـن عّبـاس را  معاو

صحابه بود؛ اّما پس از پیامبر؟ص؟ بر راه راست نماْند؛ یعنی مرتد شد.

یه، ُبْسـر را به سـال 37 روانه نمود  یـخ( گزارش نموده1 که معاو کـه بخـاری )الّتار همـو آورده 

گرفـت. سـپس بـه مّکـه و یمـن رفـت و عبدالّرحمـان   و او بـه مدینـه درآمـد و برایـش بیعـت 

یه  کـه بـه سـال 39 معاو گـزارش ُزْهـری آمـده  و ُقَثـم، پسـران  ُعَبیـداهلل بـن عّبـاس، را کشـت. در 

یـه را به مردم ابالغ نمایـد. پس خانۀ زرارة  ی بـه مدینـه درآمـد تـا بیعـت معاو او را روانـه نمـود و و

بـن خیـرون2، از مـردم بنی عمـرو بـن عـوف، در بـازار و نیـز خانـۀ ِرفاعـة بـن رافـع3 و همچنیـن 

خانـۀ عبـداهلل بـن  َسـْعد4 از مـردم بنی اشـهل را بـه آتش کشـید. سـپس به سـوی مّکـه و یمن راه 

ی بود  کشـت. و این از آن رو کۀ ثقفی6 را  سـپرد و عبدالّرحمان بن  ُعَبید5 و نیز عمرو بن اّم ادرا

گـزارش ابن  َسـْعد _ او را گسـیل داشـته بـود تـا وضـع مـردم را یک به یک بررسـی  یـه _ بـه  کـه معاو

کـه در فرمـان علـی بـن ابی طالـب اسـت، بکشـد. پـس یـک مـاه در مدینـه ماْنـد و در  کنـد و هـر 

کـه او از یـاری دهنـدگان علیـه عثمـان اسـت، مگـر اینکـه او را  گفتـه نشـد  کـس  بـارۀ هیـچ 

کنـار چـاه آب ایشـان، میـان راه مّکـه و مدینـه،  گروهـی از مـردم بنی  َکْعـب را در  کشـت. نیـز 

گروهی از مردم هْمدان را  کشـت و در چاه انداخت. سـپس به سـوی یمن رفت و در جرف7، 

گـزارش،  یـخ طبـری نقـل نکـرده اسـت؛ بلکـه در سـند ایـن  گـزارش را از تار کر ایـن  1. برخـالف آنچـه در متـن آمـده، ابـن عسـا
بخـاری نیـز واقـع شـده اسـت. )ن.(

ـد )ص34( خواهیم گفت 
ّ
2. از صحابـه بـوده کـه شـرح حالـش در فرهنگ نامه هـای صحابـه یافت گـردد. ]در همین مجل

کـه نـام صحیح پدرش جرول اسـت.[

گردد. که شرح حالش در فرهنگ نامه های صحابه یافت  3. از صحابه بوده 

که صاحبان فرهنگ نامه های صحابه، شرح حالش را آورده اند. 4. از صحابه بوده 

که همین درست است. )ن.( کر، عبدالرحمن بن عبیداهلل آمده  5 . در تاریخ ابن عسا

که  یـخ آمده، وی عمـرو بن ارا 6. در ردیـف صحابـه آمـده اسـت. ]چنـان کـه در فرهنگ نامه هـای صحابـه و کتاب هـای تار
ـد )ص38( نامـش همیـن گونـه از الغارات یاد خواهد شـد.[

ّ
اسـت و در همیـن مجل

گویا همین درست است. )ن.( که  7. در مصدر، »جوف« آمده 
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کشـت و بیـش از 200 تـن را بـه قتـل رسـاند. نیـز  کـرده بودنـد،  کـه در صّفیـن بـا علـی همراهـی 

کشت و همۀ این ها پس از قتل علی بن ابی طالب بود. بسیاری از فرزندان آنان را 

کـه  ُعَبیـداهلل بـن عّبـاس دو کودکـش، عبدالّرحمـان و ُقَثـم، را نـزد مـردی  ابن یونـس آورده 

از بنی   ِکنانه نهاده بود. چون ُبْسـر به بنی   ِکنانه رسـید، آن دو را خواسـت تا به قتلشـان رسـاَند. 

چـون آن مـرد چنیـن دیـد، بـه خانـه رفـت و شمشـیرش را برداشـت و سـربرهنه بـا شمشـیرش بر 

کـه ایـن شـعر را می خواْند: ایشـان یـورش بـرد؛ در حالـی 
شیر آن است که از آستان خانه اش دفاع ورزد و پیوسته در دفاع از پناهنده اش، شمشیر کشد.

که از خیانت و نارو زدن دور باشد. و این خصلت نیست جز در جوانمرد دلیری 

ُبْسـر به او گفت: »مادرت به عزایت نشـیند! به خدا سـوگند! ما قتل تو را نخواسـته بودیم. 

چـرا خـود را در معـرض کشـته شـدن نهـادی؟« پاسـخ داد: »بـرای دفـاع از پناهنـدۀ خـود کشـته 

می شـوم؛ امید که نزد خدا و مردم عذری داشـته باشـم.« پس شمشـیر زد تا کشـته شـد. سـپس 

کـودک را پیـش آورد و سـر بریـد. زنانـی از بنی   ِکنانـه بیـرون شـدند و یکـی از ایشـان  ُبْسـر آن دو 

گفـت: »هـای ]ای بی مـرّوت[! این هـا مـرد بودنـد کـه کشـتی. چـرا کـودکان را می کشـی؟ به خدا 

سـوگند! اینـان را نـه در جاهلّیـت می کشـتند و نـه در اسـالم. بـه خـدا سـوگند! حکومتـی که جز 

کـودکان و پیـران و بی رحمـی و پـاس نداشـتن حـّق خویشـان برپـا نشـود، حکومتـی  کشـتن  بـا 

پلیـد اسـت.« ُبْسـر بـه وی گفـت: »بـه خـدا سـوگند! قصد کرده بـودم ]بی پروایی کنم و [ شـما را 

کار نیز همانند همانی اسـت  نیز از دم شمشـیر بگذرانم.« زن پاسـخ داد: »به خدا سـوگند! این 

زنـان  بـه  ایمـن نیسـتم.« سـپس آن زن  تـو  بـه دسـت  کشـته شـدن  از  انجـام دادی؛ و مـن  کـه 

پیرامونش گفت: »وای بر شما؛ پراکنده شوید!«

در اإلصابـه )9/3( آمـده کـه عمـرو بـن ُعَمیـس را ُبْسـر بن أرطاة کشـت، آن گاه کـه معاویه او 

را فرسـتاد تـا بـه کارگـزاران علـی یـورش آوَرد و وی بسـیاری از کارگـزاران او از مـردم حجـاز و یمـن 

کشت. را 
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گزارش تفصیلی دیگر
یه  ُبْسـر بـن أرطـاة1 مـردی سـنگدل و درشـت خو و خونریز و بی عاطفه و بی رحـم بود. معاو

گـردد؛ و به او گفـت: »چون به  بـه او فرمـان داد تـا از راه حجـاز و مدینـه و مّکـه بـه یمـن رهسـپار 

کـه مردمـش بـر فرمـان علـی هسـتند، بـر آنـان بـه تنـدی زبـان بگشـای تـا  سـرزمینی رسـیدی 

کـه راه نجاتـی ندارنـد و از همـه سـوی بر آنان احاطه داری. سـپس از آنان دسـت بردار  یابنـد  در

کـه نپذیرفـت، به قتلش رسـان و شـیعیان علـی را هر  و ایشـان را بـه بیعـت بـا مـن فراخـوان! هـر 

که باشند، بکش!« جا 

یه،  کـه معاو گـزارش نمـوده  یدادهـای سـال 40  ابراهیـم ثقفـی )الغـارات ]ص411[( ضمـن رو

کـن تـا بـه مدینـه رسـی.  گفـت: »حرکـت  ُبْسـر بـن ابی أرطـاة را بـا 3000 سـپاه روانـه نمـود و بـه او 

کـه گذشـتی، به هراسـش افکن و نزد هر کس که در فرمان ما نیسـت  پـس مـردم را بـران و بـر هـر 

مالـی یافتـی، غـارت کـن. پـس چـون بـه مدینه درون شـدی، چنیـن وانمود کن که جانشـان را 

گاهشـان سـاز کـه هیـچ امـان و عذری نـزد تو ندارند. هنگامی کـه گمان کردند  می سـتانی؛ و آ

کـن تـا  می خواهـی بدیشـان یـورش بـری، از ایشـان دسـت بـردار. سـپس بـه سـوی مّکـه حرکـت 

بـه آن درون شـوی؛ و در ایـن شـهر متعـّرض کسـی مشـو؛ و مـردم مسـیر مدینـه تـا مّکـه را از خـود 

کـه مـا در ایـن دو  کـه بـه صنعـاء و جنـد رسـی؛  گاه  کنـده و متـواری سـاز تـا آن  بترسـان و پرا

که نامه هاشان به من رسیده است.« یم  سرزمین هوادارانی دار

ّیـت روان شـد. هـرگاه بـه یـک آبادی می رسـیدند، شـتران آن  ُبْسـر بـا آن سـپاه بدیـن مأمور

گرفتـه، سـوار می شـدند و مرکب هـای خـود را پیـش می راندنـد. تـا بـه آبـادی دیگـری  مـردم را 

می رسـیدند، آن شـتران را برمی گرداندند و شـتران مردم این آبادی را سـوار می شـدند. همواره 

آمـده  ایشـان  اسـتقبال  بـه  قضاعـه  قبیلـۀ  مـردم  شـدند.  نزدیـک  مدینـه  بـه  تـا  کردنـد   چنیـن 

1. برخی نیز او را ابن ابی ارطاة خوانده اند.
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ابواّیـوب  جـا  آن  در  علـی؟ع؟  کارگـزار  کـه  درآمدنـد  مدینـه  بـه  تـا  می کشـتند  شـتر  برایشـان  و 

ی گریزان از  ْنصـاری، صاحـب خانـه و میزبـان رسـول خـدا؟ص؟ ]هنـگام ورود بـه مدینه[ بـود. و
َ
أ

گشـت و بـرای مـردم خطبـه خواْنـد و ایشـان را ناسـزا  شـهر خـارج شـد و ُبْسـر بـه مدینـه درون 

ی هاتـان سـیاه بـاد! خـدای تعالـی یـک آبـادی را َمَثل زد که  گفـت و تهدیـد نمـود؛ و گفـت: »رو

گوارایـی بدیشـان می رسـید. خداونـد ایـن  در امـن و آرامـش بـه سـر می بردنـد و روزی شـان بـه 

َمَثل را در بارۀ شما مصداق بخشیده و شما را اهل آن ساخته است. سرزمینتان هجرت گاه 

ی نیز در همین شهر  ی در آن جای دارد. خانه های جانشینان و و منزل پیامبر؟ص؟ بود و قبر و

 اسـت. اّمـا شـما نعمـت پروردگارتـان را سـپاس نگفتیـد و حـّق پیامبرتـان را پـاس نداشـتید 

کشـتید یـا تنهایـش نهادیـد یـا بـه انتظـار  کشـته شـد و شـما یـا او را  و خلیفـۀ خـدا در برابرتـان 

ی دشـمنی از مرگـش شـادمان شـدید. چـون بـه مؤمنـان بهـره ای  یـا از رو قتلـش نشسـتید و 

کافـران بهره  یابنـد، می گویید: ›مگـر ما بر  رسـد، می گوییـد: ›مگـر مـا بـا شـما نبودیـم؟‹ و چـون 

شـما چیره نگشـته و از پیوسـتن به مؤمنان بازتان نداشـتیم؟‹« سـپس به دشـنام دادن انصار 

گفـت: »ای جماعـت یهـود؛ ای بنـده زادگان بنی زریـق و بنی نّجـار و بنی سـالم   پرداخـت و 

 و بنی عبداألشـهل! هـال بـه خـدا سـوگند! مصیبتـی بـر سـرتان خواهـم آورد که سـوز دل مؤمنان 

پیشـین  اّمت هـای  همچـون  را  شـما  سـوگند!  خـدا  بـه  هـال  فرونشـاَند.  را  عثمـان  خانـوادۀ  و 

داسـتاِن ایـن و آن خواهـم سـاخت!« پـس چنـان تهدیدشـان کرد که مردم هراسـیدند تا بالیی 

بر سرشان آوَرد. سپس به حویطب بن عبدالعّزی _ که برخی او را پدرخواندۀ ُبْسر دانسته اند _ 

گفـت: »ایـن مـردم بسـتگان تـو و یـاران  پنـاه آوردنـد. او نـزد ُبْسـر بـر منبـر شـد و سـوگندش داد و 

گرفـت  کـه ُبْسـر آرام   رسـول خـدا هسـتند و قاتـالن عثمـان نیسـتند.« و آن قـدر پافشـاری نمـود 

کردند؛ و سپس از منبر فرود آمد. یه فراخواند و آنان نیز بیعت  و مردم را به بیعت با معاو

ُبْسـر خانه هـای بسـیار را در مدینـه بـه آتـش کشـید؛ از جملـه: خانـۀ زرارة بـن حـرون1 یکی 

1. در شرح نهج البالغه چنین آمده؛ اّما در الغارات »جرول« آمده است.)غ.(
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ْنصاری. ُبْسـر، جابر 
َ
از مـردم بنی عمـرو بـن عـوف، خانـۀ ِرفاعة بـن رافع زرقی، و خانـۀ ابواّیوب أ

ای  نمی بینـم؟  را  جابـر  »چـرا  گفـت:  پـس  ندیـد؛  مـردم  میـان  در  را  ْنصـاری 
َ
أ عبـداهلل  بـن 

َمه؟اهضر؟ 
َ
ید.« جابر به اّم   َسل که جابر را نزد من بیاور گاه  َمه! شما را امانی نیست، مگر آن 

َ
بنی   َسل

گفت: »امانش  َمه برای ُبْسـر بن أرطاة پیغام فرسـتاد تا امانش دهد. ُبْسـر 
َ
پناهنده شـد. اّم   َسـل

َمه بـه جابـر گفـت: »روان شـو و بیعت کن.« نیز همین سـخن را 
َ
ندهـم تـا بیعـت نمایـد.« اّم   َسـل

کردند. به فرزندش عمرگفت. پس هر دو روان شدند و با ُبْسر بیعت 

ْنصـاری شـنیده 
َ
کـه از جابـر بـن عبـداهلل أ کـرده  َکیسـان روایـت  همـو از طریـق وهـب بـن 

امـان  گفـت: ›از مـن در  بـه خاندانـم  ی  گریختـم، و و  گشـته  ُبْسـر هراسـان  از  اسـت: »چـون 

گفتنـد: ›تـو را بـه خـدا  گـردد.‹ پـس نـزد مـن آمدنـد و  کـه جابـر حاضـر  گاه  نخواهیـد بـود تـا آن 

گـردی و بیعـت کنـی تـا خون خـود و مردمت را حفـظ نمایی؛  کـه بـا مـا روان  سـوگند می دهیـم 

دچـار  اسـارت  بـه  را  فرزندانمـان  و  شـدن  کشـته  بـه  را  جنگاورانمـان  نکنـی،  چنیـن  گـر  ا کـه 

َمه رفتـه، او را از ماجـرا 
َ
کـرد!‹ یـک شـب را از آنـان مهلـت خواسـتم و سـپس نـزد اّم   َسـل خواهـی 

کـه  کـن و خـون خـود و مردمـت را حفـظ نمـا؛  گاه نمـودم. گفـت: ›فرزنـدم! روان شـو و بیعـت  آ

کـه ایـن بیعـت  کنـد؛ و البّتـه می دانـم  کـه بـرود و بیعـت  مـن بـه بـرادرزاده ام نیـز دسـتور داده ام 

گمراهانـه اسـت.‹«

گفـت: »از  کـه ُبْسـر چنـد روز در مدینـه ماْنـد و سـپس بـه مـردم  نیـز ابراهیـم ]ثقفـی[ آورده 

کشـته شـود،  کـه امامشـان در برابرشـان  شـما درگذشـتم، هرچنـد سـزاوار آن نیسـتید. مردمـی 

گذشـت من در دنیا به شـما  گر چه  که عذاب از ایشـان برداشـته شـود. ا شایسـتۀ آن نیسـتند 

که رحمت خداوند؟زع؟ در آخرت به شما نرسد. ابوهریره را جانشین خویش  رسید، آرزو دارم 

ی مخالفـت نماییـد!« سـپس بـه سـوی مّکـه حرکـت نمود. بـر شـما می سـازم؛ پـس مبـادا بـا و

کـه ُبْسـر پیـش آمـد و بـه مدینـه درون شـد و بـر منبـر رسـول  کـرده  گـزارش  ولیـد بـن هشـام 

کـه  کرده ایـد، حـال ایـن  گفـت: »ای مـردم مدینـه! ریشـتان را خضـاب  گشـت و  خـدا؟ص؟ فـراز 

)35(
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عثمان را خضاب شـده در خونش کشـتید. به خدا سـوگند! هر خضاب کرده ای را در مسـجد 

گفت: »درهای مسجد را ببندید!« وی می خواست همه  کشت!« سپس به مأمورانش  خواهم 

را از دم تیغ بگذراند. پس عبداهلل بن زبیر و ابوقیس، یکی از مردم بنی عامر بن لؤّی، برخاستند 

و نـزد وی میانجیگـری کردنـد تـا او از مردم دسـت کشـید و به سـوی مّکه حرکـت نمود. چون به 

شـهر نزدیـک شـد، ُقَثـم بـن عّبـاس کـه کارگـزار علـی؟ع؟ بود، گریخت و ُبْسـر به شـهر درون شـد و 

کارگزارِی آن  مّکیان را دشـنام گفت و توبیخ نمود و سـپس بیرون گشـت و شـیبة بن عثمان را 

جا گماشت.

کــه چــون ُبْســر از مدینــه بــه ســوی مّکــه حرکــت نمــود، در  گــزارش نمــوده  بــی 
ْ
َکل  َعوانــه از 

گــوش مّکیــان رســید و  کشــت و امــوال را غــارت نمــود. خبــر بــه  راه خویــش شــماری از مــردم را 

بیشــتر مــردم از شــهر دور شــدند و چــون ُقَثــم بــن عّبــاس از شــهر بیــرون رفــت، بــه امــارت شــیبة 

ی  گروهــی از قریــش بیــرون آمــده، بــه اســتقبال ُبْســر رفتنــد. و بــن عثمــان رضایــت دادنــد. 

گــر بخواهــم بــه رأی خویــش در بــارۀ شــما  ایشــان را دشــنام داد و گفــت: »هــال بــه خــدا ســوگند! ا

گفتنــد: »تــو را  کــه حّتــی یــک تــن از شــما در مّکــه زنــده نباشــد!«  کاری می کــردم  کنــم،  عمــل 

ی ســکوت نمــود  کنــی!« و کــه بســتگان و خاندانــت را رعایــت   بــه خــدا ســوگند می دهیــم 

و ســپس درون شــد و پــس از طــواف خانــۀ خــدا و خوانــدن دو رکعــت نمــاز، بــرای مــردم چنیــن 

کــه دعــوت مــا را عــّزت و جماعــت مــا را الفــت  خطبــه خوانــد: »ســتایش از آِن خدایــی اســت 

بخشــید و دشــمنمان را بــا قتــل و رانــده شــدن، خــوار نمــود. اینــک ایــن فرزنــد ابوطالــب اســت 

گناهانــش مبتالیــش  کــه در ســرزمین عــراق دچــار تنگنــا و ســختی گشــته و خداونــد بــه ســبب 

گذاشــته؛ پــس یارانــش بــا اعتــراض و ایرادگیــری  نمــوده و بــه دلیــل جرم هایــش او را بــه خــود وا

کــه خونخواهــی عثمــان نمــوده، فرمانروایــی را  یــه  گشــتند، و معاو کنــده  گــردش پرا ی، از  بــر و

کیفــر[ قــرار ندهیــد!«  ــرای  کنیــد و راهــی علیــه خــود ]ب گرفتــه اســت. پــس بیعــت  ــه دســت  ب

کــه ســعید بــن عــاص حضــور نــدارد. او را خواســت  کردنــد. ُبْســر دیــد   پــس مــردم بیعــت 

25/11
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و نیافــت. پــس چنــد روزی در آن جــا ماْنــد و ســپس بــرای مــردم خطبــه خواْنــد: »ای مّکیــان! 

کنیــد، بــا شــما  گــر چنیــن  یــد! بــه خــدا ســوگند! ا از شــما درگذشــتم. پــس مبــادا مخالفــت ورز

یشــه را برانــدازد و همــۀ امــوال را از دســت صاحبــش بســتاَند و ســرزمین را  کــه ر کاری می کنــم 

گرداَند!« آن گاه، به سوی طائف حرکت نمود. ویران 

ی مـردی از قریـش را بـه سـوی نبالـه فرسـتاد کـه گروهی  کـرده کـه و گـزارش  ابراهیـم ثقفـی 

کـه ایشـان را بُکشـد. پـس مـرد قریشـی  از شـیعیان علـی؟ع؟ در آن جـا بودنـد؛ و بـه او فرمـان داد 

گفتنـد: »اینـان از  گروهـی بـه میانجیگـری پرداختنـد و بـه او  آنـان را دسـتگیر نمـود. آن گاه، 

ی ایشـان را  یم!« و قبیلۀ تو هسـتند. از ایشـان دسـت بشـوی تا امان نامه ای از ُبْسـر برایت بیاور

کرد تا از آن جماعت  بازداشـت نمود. منیع باهلی از نزد آنان به سـوی ُبْسـر در طائف حرکت 

کـرد  ی بـه وسـیلۀ جماعتـی از مـردم طائـف نـزد ُبْسـر میانجیگـری   شـفاعت نمایـد. سـپس و

و آن هـا از او خواسـتند تـا نامـه ای بـرای آزادی آن افـراد بنویسـد. ُبْسـر بـه ایشـان وعـده داد؛ اّمـا 

کشـتن آن هـا فرسـتاده  کـه بـرای  کـرد آن مـرد قریشـی  گمـان  کـه  چنـدان تأخیـر نمـود تـا آن جـا 

بود، افراد را کشـته اسـت و نامه اش تا پیش از کشـته شـدن ایشـان نخواهد رسـید. سـپس این 

گزیـده بـود و بـار  ی نـزد زنـی در طائـف خانـه   نامـه را نوشـت و منیـع بـه منـزل خـود بازگشـت. و

و بنـه اش نـزد آن زن بـود. چـون آن زن را در منزلـش نیافـت، ردایـش را بـر شـترش افکنـد و سـوار 

شد و حرکت نمود و همۀ روز جمعه و شب شنبه را راه پیمود و هرگز از مرکب پیاده نگشت 

تـا هنـگام چاشـت بـه دیـار خویـش رسـید. در ایـن حـال، آن افـراد را آورده بودنـد تـا بـه قتـل 

رسـانند؛ زیـرا رسـیدن نامـۀ ُبْسـر در بـارۀ آن هـا، دیـر انگاشـته شـده بـود. یکـی از آنـان را پیـش 

آوردنـد و مـردی از شـامیان بـر او ضربـه ای زد؛ اّمـا شمشـیرش شکسـت. شـامیان بـه یکدیگـر 

برابـر  را  پـس شمشیرهاشـان  گـردد!«  نـرم  تـا  قـرار دهیـد  آفتـاب  در  را  گفتنـد: »شمشـیرهاتان 

آفتـاب بـه اهتـزاز درآوردنـد و منیـع باهلـی برق شمشـیرها را از دور دید. پـس جامه اش را تکان 

26/11داد و مردم گفتند: »این سـواره ای اسـت که خبری دارد!« پس دسـت نگاه داشـتند و شـترش 
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ی را نگاه داشـت ]و دیگر حرکت نکرد[؛ پس از آن فرود آمد و پیاده در حالی  ]از خسـتگی[ و

کـه پیـش  گشـتند. آن مـرد  آزاد  افـراد  آنـان داد. پـس آن  بـه  را  ُبْسـر  نامـۀ  آمـد و  یـد،  کـه می دو

ی شکسته بود، برادِر منیع بود. انداخته بودند و شمشیِر فرود آمده بر و

خبـر  مّکیـان  چـون  کـه  کـرده  روایـت  ابن اسـحاق1  از  مجاهـد  بـن  علـی  گویـد:  ابراهیـم 

گریختنـد. پـس دو فرزنـد  ُعَبیـداهلل بـن عّبـاس،  یدنـد و  کارهـای ُبْسـر را شـنیدند، از او بیـم ورز

کنیـه اش اّم حکیـم  کنانّیـه2 دختـر خالـد بـن قـارظ _ کـه  ّیـۀ  سـلیمان و داوود، و مادرشـان حور

کـودک بـا مّکیـان  بـود _ نیـز از مّکـه بیـرون آمدنـد. اینـان هم پیمانـان بنی زهـره بودنـد و آن دو 

کنـار چـاه میمـون بـن َحْضَرمـی _ بـرادر عـالء بـن َحْضَرمـی _  همـراه گشـتند؛ اّمـا مـردم آن دو را 

گفت: کردند و ُبْسر بر آن دو تاخت و دستگیرشان نمود و سرشان را برید. پس مادرشان  گم 
ای که دو پسرم را دیدی، همان دو که چون دو گوهری بودند که صدف از آن ها شکافته بود!3

نـزد  کـه  شـده  روایـت  نیـز  و  بـود.  عبدالّرحمـان  و  ُقَثـم  دو  آن  نـام  کـه  شـده  روایـت  نیـز 

کشـت  که ُبْسـر آن دو را در یمن  گم شـدند. و نیز روایت شـده  دایی هاشـان در میان بنی   ِکنانه 

کنار پیچ سـیل راه صنعا سرشـان را بریدند. عبدالملک بن نوفل از پدرش روایت نموده  و در 

ی گفت: »راسـت  کـه ُبْسـر بـه طائـف درآمـد و مغیـره بـا او میانجیگرانـه سـخن گفت. ُبْسـر به و

گفتـی و انـدرزم دادی.« پـس شـبی را در طائـف ماْنـد و سـپس بیـرون آمـد و مغیـره سـاعتی 

کـه دو  بدرقـه اش نمـود و آن گاه، وداع نمـود و بازگشـت. سـپس ُبْسـر بـه بنی   ِکنانـه برگذشـت 

کـودک را  فرزنـد  ُعَبیـداهلل بـن عّبـاس و مادرشـان آن جـا بودنـد. چـون بـه ایشـان رسـید، آن دو 

کـرده بـود، شمشـیر  ی  کـودکان سـفارش آن دو را بـه و کـه پـدر  خواسـت. مـردی از بنی   ِکنانـه 

برگرفـت و از خانـه بیـرون آمـد. ُبْسـر بـه او گفـت: »مـادرت بـه عزایـت نشـیند! بـه خدا سـوگند! 

1. در الغارات )611/2( آمده است: »از سنان بن ابی سنان.«)غ.(

 2. در شـرح نهـج البالغـه چنیـن آمـده؛ اّمـا در چـاپ مـورد اسـتناد مـا از شـرح نهـج البالغـه و الغـارات »جویریـه« آمـده
 است.)غ.(

د )ص17 و 18( گذشت.
ّ
3. تا پایان این ابیات در همین مجل
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کشـتن تـو را نخواسـته بودیـم، چـرا خـود را در معـرض قتـل قـرار دادی؟« پاسـخ داد: »بـرای  مـا 

دفـاع از پناهنـده ام کشـته می شـوم تـا نـزد خـدا و مردم عذر داشـته باشـم.« سـپس با سـر برهنه 

کـه چنیـن رجـز می خوانـد: و شمشـیرزنان بـر یـاران ُبْسـر تاخـت، حـال آن 
ــه  کــه شمشــیر ب ــی  ــرد در حال ــاع نمی کنــد و نمی می ــه دف ــه از آســتان خان ک ــاد می کنــم  ســوگند ی

کــف از پنهاهنــده اش حمایــت می کنــد،

که خیانت پیشه و پیمان شکن نیست. جز جوانمرد دلیری 

کودک را پیش آوردند و به قتل  کشـته شـد. آن گاه، آن دو  که  سـپس چندان شمشـیر زد 

رسـاندند. پـس زنانـی از بنی   ِکنانـه بیـرون آمدنـد و یکـی از آنـان گفـت: »این هـا مرداننـد و آن ها 

کـودکان چیسـت؟ بـه خـدا سـوگند! اینـان را نه در جاهلّیت می کشـتند و نه  گنـاه  را می کشـد، 

کـودکان ناتـوان و پیـران و بی رحمـی  کشـتن  کـه جـز بـا   در اسـالم. بـه خـدا سـوگند! حکومتـی 

گفـت: »بـه خـدا  بـه وی  ُبْسـر  پلیـد اسـت.«  نشـود، حکومتـی  برپـا  پیونـد خویشـان  بریـدن  و 

سـوگند! قصـد کـرده بـودم ]بی پروایـی کنـم[ شـما را نیـز از دم شمشـیر بگذرانم.« زن پاسـخ داد: 

کنی، برایم دوست داشتنی تر است.« گر چنین  »به خدا سوگند! ا

کـه ُبْسـر از طائـف بیرون آمد و به نجـران رفت و عبداهلل بن عبدالمدان  نیـز ابراهیـم آورده 

و پسـرش ماِلـک را کشـت. ایـن عبـداهلل داماد  ُعَبیداهلل بن عّباس بود. سـپس مـردم را گردآورد 

ینـگان! هـال  و چنیـن بـه سـخن ایسـتاد: »ای نجرانیـان! ای جماعـت مسـیحیان و بـرادران بوز

گـر از شـما خبـری کـه خـوش ندارم بـه من رسـد، بازمی گـردم و کاری می کنم  بـه خـدا سـوگند! ا

گـردد و سـرزمین و خانه هـا ویـران شـود!« پـس فـراوان  کشـتزارها نابـود  یشـۀ شـما برافتـد و  کـه ر

کـه از شـیعیان بـود،  گشـت تـا بـه أرحـب درآمـد و ابوکـرب را  تهدیدشـان نمـود و آن گاه، روان 

کـه ابوکرب، بزرگ بادیه نشـینان همـدان بود. ُبْسـر او را پیش انداخت  کشـت. برخـی گفته انـد 

کـه  ُعَبیـداهلل بـن عّبـاس و سـعید بـن نمـران از آن  و بـه قتـل رسـاند و سـپس بـه صنعـا رفـت 

گماشـته بـود. و او ُبْسـر  کـۀ ثقفـی را بـه جـای خـود  بیـرون رفتـه بودنـد و  ُعَبیـداهلل، عمـرو بـن ارا

را از ورود بـه صنعـا منـع نمـود و بـا او نبـرد نمـود و کشـته شـد. سـپس ُبْسـر بـه صنعـا درون شـد 
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ی وارد شـدند  کردنـد و بـر و ی حرکـت  کشـت. هیئتـی از مـردم مـأرب بـه سـوی و گروهـی را   و 

گفت: که به سوی قومش بازگشت و  کشت و تنها یک مرد نجات یافت  و ُبْسر آن ها را نیز 
کشتگانمان؛ از پیر و جوان! خبر آورده ام از 

کـه در سـوگ  کـۀ ثقفـی اسـت  گویـد: »ایـن بیت هـای مشـهور از آِن عبـد بـن أرا ابراهیـم 

پسـرش عمـرو سـروده اسـت:
کشت. به هستی ام سوگند! ابن أرطاة ابو اجر، شهسواری همچون شیر هژبر را در صنعا 

کســی بازگردانــد، تــا نهایــت تــوان بــر  گریــه بتوانــد از دســت رفتــه ای را بــه  گــر  عــزادار مبــاش؛ و ا

عمــرو بگــری!

کــه علــی و عّبــاس و خانــدان ابوبکــر او را در  گریــه مکــن، پــس از آن مــرده ای  دیگــر بــر مــرده ای 

کردند.1« ک پوشاندند و دفن  خا

کـه  رفـت  حبسـان2  مـردم  سـراغ  بـه  و  شـد  بیـرون  صنعـا  از  ُبْسـر  سـپس  کـه  آورده  همـو 

ی آنـان را شکسـت داد و قتـل عـام  شـیعیان علـی؟ع؟ بودنـد. پـس بـا یکدیگـر جنگیدنـد و و

کشـت؛ زیـرا  نمـود. سـپس بـه صنعـا بازگشـت و در آن جـا 100 پیرمـرد از مـردم نـژاد فـارس را 

کـه »ابنـة ُبـُزرْج« )= بـزرگ زاده( خوانـده  کـودک  ُعَبیـداهلل بـن عّبـاس در خانـۀ زنـی از اینـان  دو 

بودنـد. پنهـان شـده  می شـد، 

گروهـی را در آتـش سـوزاند. یزیـد بـن مفـّرغ  کشـت و  ّیـت 30000 تـن را  ُبْسـر در ایـن مأمور
سـروده اسـت:

کــه بــه او دســت  گیــرد و شــوقی  ــق  کــه بــه یــاری تعّل دلبســتۀ »أســماء« شــد، آن دلبســتگی ای 

کــرد. داد، بی خوابــش 

کرانه هــا و ابرهــای بارنــده، منزلگاه هــای آن یــار را ســیراب ســازند، از  ابرهــای وزیــده شــدۀ 

»مشــرقات«، ســپس »شــّرقا«، 

کـه همیـن درسـت اسـت و ترجمـه بـر همیـن اسـاس  کامـل مبـّرد، »أَجّنـه« درج شـده  1. در متـن، »أحّبـه« آمـده، ولـی در 
کـرم؟ص؟ اسـت.)ن.( اصـالح شـد. و مـراد از آن دفـن شـده، پیامبـر ا

2. در شـرح نهج البالغه چنین آمده؛ اّما در چاپ مورد اسـتناد ما از شـرح نهج البالغه و الغارات آمده اسـت: »جیشـان.« 
و آن، منطقه ای است در یمن.)غ.(
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تا »شرف اعلی«، تا »رامهرمز«، تا »قربات الشیخ« از نهر »اربق«،

ن« از وادی »دورق«،
ّ

تا »دشت مارین«، تا همۀ »شّط«، تا »مجمع السل

کــه آن دو  گاه  ــا »مجمــع النهریــن« آن  ــاال می رونــد، ت کشــتی هایش ب کــه از »دجیــل«  ــا آنجــا  ت

نهــر از یکدیگــر جــدا می شــوند،

ُکشــت کــه آن مــرد، ُبْســر، ســپاهش را حرکــت داد. پــس ُبْســر تــا در تــوان داشــت،  تــا آنجــا 

 و سوزاْند.

گفتـۀ همـو، علـی؟ع؟ ُبْسـر را چنیـن نفریـن نمـود: »بارخدایـا! هرآینـه ُبْسـر دینـش را بـه  بـه 

برایـش  بـدکار  آفریـده ای  از  بـردن  دنیـا فروخـت و حرمت هایـت را در هـم شکسـت و فرمـان 

حّتـی  و  نمیـران؛  را  او  نسـتاندی،  را  عقلـش  تـا  بارخدایـا!  بـود.  تـو  پاداش هـای  از  مطلوب تـر 

 سـاعتی از روز نیـز او را مسـتوجب رحمـت خویـش مسـاز! بارخدایـا! ُبْسـر و عمـرو ]بـن عـاص[ 

کیفرت بر ایشـان نازل شـود و قهر و عذاب  یه را لعن فرما، و خشـمت بر آنان فرود آید و  و معاو

نکشـید  دیرزمانـی  پـس  رسـد!«  بدیشـان  بازنمی گیـری،  از جنایـت کاران  را  آن  کـه  سـختت1 

کـه ُبْسـر بـه پریشـان فکری دچـار شـد و عقلـش را از دسـت داد و هذیان گویـان شمشـیرش را 

می خواسـت و می گفت: »شمشـیرم را بدهید تا با آن ]دشـمنان را[ بکشـم!« و پیوسـته چنین 

ی می نهادنـد و او چنـدان  می گفـت تـا برایـش شمشـیری چوبیـن سـاختند و بالشـی نزدیـک و

آن را مـی زد تـا بی هـوش می افتـاد. چنـدی بدیـن حـال بـود تـا مـرد. )شـرح نهـج البالغـه تألیـف 

)]18  -7/2[  121-116/1 ابن ابی الحدیـد: 

در شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد )15/3 ]44/11 و 45[( آمـده: ابوالحسـن علـّی بـن 

یه پس  کـه معاو گـزارش نموده  محّمـد ]بـن عبـداهلل[ بـن ابی سـیف مدائنـی ]در کتـاب األحداث 

کـه: »ذّمـه ام بـری  از سـاِل جماعـت، بخش نامـه ای بـرای کارگزارانـش نوشـت، بدیـن مضمـون 

کـه چیـزی[2 در فضیلـت ابوتـراب و خاندانـش روایـت کند.« پـس خطیبان در  اسـت از کسـی 

ی   همـۀ مناطـق و بـر همـۀ منابـر بـه لعـن علـی پرداختنـد و از او بیـزاری جسـتند و در بـارۀ و

گرفت. )ن.( 1. در متن، »زجرک« آمده، ولی »رجزک« درست است و ترجمه بر همین اساس صورت 

2. افزایش از اصل مأخذ است.)غ.(
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و خاندانـش بـه بدگویـی پرداختنـد. در آن هنـگام، بیش تریـن بال و مصیبـت را کوفیان دیدند 

کوفیان امیر سـاخت  یاد بن سـمّیه را بر  یه ز که شـیعیان علی؟ع؟ در میانشـان فراوان بود. معاو

کـه در روزگار علـی؟ع؟ از شـیعیان بـود و ایشـان را  کوفـه ضمیمـه نمـود. او  و بصـره را نیـز بـه 

گروهی را  می شـناخت، به جسـت و جو و تعقیبشـان پرداخت و در زیر هر سـنگ و خشـت، 

کرد  گروهی  کشـت؛ برخی را هراس زده سـاخت؛ دسـت و پای بعضی را برید؛ میل در چشـم 

یخت؛ و عّده ای را راند و از عراق  و چشمشـان را درآورد؛ شـماری را از درختان خرما به دار آو

کارگزارانش  یه به  کوفه باقی نماْند. نیز معاو آواره نمود. پس هیچ شـیعۀ شـناخته شـده ای در 

گواهـی هیـچ یـک از شـیعیان علـی و خاندانـش را نپذیرنـد؛ و بـه  کـه  در همـه جـا فرمـان داد 

کسـانی از پیـروان و دوسـتاران و سرسـپردگان عثمـان و روایـت  کـه چـه  آنـان نوشـت: »بنگریـد 

کننـدگان فضیلت هـا و افتخاراتـش، اطـراف شـما هسـتند. پـس در مجالس تـان، آنـان را کنار 

ید و هر چه را هر یـک از آنان روایت  ید و گرامـی دار خویـش جـای دهیـد و بـه خـود نزدیـک سـاز

کـه بـر اثـر  کردنـد؛ چنـدان  کنـد، همـراه نـام او و پـدر و خاندانـش برایـم بنویسـید.« آنـان چنیـن 

یـه  بخشـش ها و خلعت هـا و هدیه هـا و قطعـه زمین هـای بخشـیده شـده و پاداش هـای معاو

افتخـارات  و  فضیلت هـا  در بـارۀ  دیگـر،  نژادهـای  خـواه  و  عـرب  خـواه  حدیث سـازان،  بـه 

کار در همۀ سـرزمین ها رواج یافت و افراد برای منزلت  عثمان، روایات بسـیار سـاختند. این 

یه  کارگـزاران معاو یافتـن و دنیاخواهـی بـه رقابـت پرداختنـد. هـرگاه فـردی فرومایـه نـزد یکـی از 

را  نامـش  کارگـزار  آن  می کـرد،  روایـت  عثمـان  افتخـار  یـا  فضیلـت  در  حدیثـی  و  می آمـد 

می پذیرفـت.  ]دیگـران[  شـفیع  عنـوان  بـه  و  می سـاخت  نزدیـک  خـود  بـه  را  او  و  می نوشـت 

»حدیث هـای  نوشـت:  کارگزارانـش  بـه  یـه  معاو کـه  گاه  آن  تـا  بودنـد  منـوال  ایـن  بـر  چنـدی 

یافت  بسـیاری در بـارۀ عثمـان، در سـرزمین ها و ایـن سـو و آن سـو رواج یافتـه اسـت. پـس از در

ایـن نامـۀ مـن، مـردم را فراخوانیـد تـا در بـارۀ فضیلت هـای صحابـه و خلفـای پیشـین روایـت 

کـه مسـلمانی در بارۀ ابوتـراب روایت می کند، حدیثـی مناقض آن  نماینـد. بـه ازای هـر خبـری 

روشـن تر  را  چشـمم  و  اسـت  داشـتنی تر  دوسـت  مـن  نـزد  ایـن  کـه  یـد؛  بیاور صحابـه  در بـارۀ 
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می سـازد و حّجت ابوتراب و شـیعیان او را بهتر باطل می سـازد و بیش از احادیث افتخارات 

ک تر است.« و فضیلت های عثمان، بر ایشان سخت تر و دردنا

کـه چـه  کارگزارانـش در همـۀ مناطـق نوشـت: »بنگریـد  یـه بخش نامـه ای بـه  آن گاه، معاو

کسـانی بـه موجـب دلیـل و بّینـه، دوسـتار علـی و خاندانـش به شـمار می روند. پس نامشـان را 

ی فرمانـی  کنیـد و حقـوق و مستمری شـان را حـذف نماییـد!« و ک  از دیـوان بیـت المـال پـا

کیفـر دهیـد  کـه را مّتهـم بـه هـوادارِی آنـان یافتیـد، سـخت   دیگـر نیـز بـا آن همـراه نمـود: »هـر 

کنید!« این بال و مصیبت در هیچ جا سـخت تر  ید و خانه اش را ویران  و عبرت دیگران سـاز

کـه هـر یک از شـیعیان علی؟ع؟ کسـی که بدو  و بیشـتر از عـراق، بـه ویـژه کوفـه، نبـود؛ تـا آن جـا 

 اطمینـان داشـت، نـزدش می آمـد و بـه خانـه اش درون می شـد، پـس رازش را بـدو می گفـت 

او  از  کـه  ایـن  تـا  او سـخن نمی گفـت  بـا  و  از خادمـان و غالمـان صاحب خانـه می ترسـید  و 

فـراوان  حدیث هـای  سـان،  بدیـن  دارد!  پوشـیده  را  رازش  کـه  می گرفـت  سـخت  سـوگندی 

گسترده، پدید آمد. تا پایان سخن مدائنی. ساختگی و بهتان های 

ی َسـُمَرة بن ُجْنَدب  کوفه و بصره را نوشـت، و یاد بر  یه فرمان امیری ز که معاو از آن پس 

را در بصـره گماشـت و خـود شـش مـاه در کوفـه و شـش مـاه در بصـره بـود. َسـُمَره از کسـانی بـه 

یـه،  گاهـی معاو ی و افـراط نمودنـد؛ و ایـن بـا آ یـاده رو کشـتار، ز کـه در قتـل و  شـمار می رفـت 

بلکـه فرمـان او بود.

گفـت: از انـس بـن سـیرین پرسـیدم: »آیـا  کـه  طبـری از طریـق محّمـد بـن سـلیم آورده 

کشـته شـدگانش را بـه شـماره درآوْرد؟  کشـت؟« او پاسـخ داد: »مگـر می تـوان  کسـی را  َسـُمَره 

کوفـه آمـد، سـپس بـه بصـره  یـاد بـه  کوفـه آمـد. پـس ز یـاد او را بـر بصـره گماشـت و خـودش بـه  ز

ی  یـه به و کـه 8000 تـن از مـردم ]بـه دسـت َسـُمَره[ کشـته شـده بودند. معاو بازگشـت در حالـی 

گـر هماننـد آنـان را  کـه فـردی بی گنـاه را کشـته باشـی؟‹ َسـُمَره گفـت: ›ا گفـت: ›آیـا بیـم داری 

نیـز بکشـم، بیـم نـدارم.‹ یـا سـخنی مشـابه این.« 
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گیر،  گویـد: »َسـُمَره در صبـح یک روز 47 مرد از قوم مـرا که به گونه ای فرا ی  ـَدو ابو َسـّوار ِعَ

دانای قرآن بودند، کشـت.«

ۀ 
ّ
که به محل که َسُمَره از مدینه آمد و هنگامی  کرده  گزارش  نیز طبری با سندش از عوف 

رویارو  سواران  پیشاپیش  با  گاه  نا و  آمد  بیرون  آن ها  کوچه های  آن  از  مردی  رسید،  بنی اسد 

گشت. یکی از آنان بر وی تاخت و سر نیزه اش را در پیکرش نشاْند. سپس سواران پیش رفتند 

گفت: »این ]وضع[ چیست؟«  و چون َسُمَرة بن ُجْنَدب به آن مرد غلتیده در خون رسید، 

پاسخ دادند: »پیشگامان سپاه سوارۀ امیر، زخمی اش کردند.« َسُمَره گفت: »هرگاه شنیدید که 

ما سوار شده ایم، از نیزه هامان پرهیز کنید!« )تاریخ األمم و الملوک: 132/6 ]237/5[(

یــه بــه َســُمَرة بــن ُجْنــَدب 400000 درهــم عطــا نمــود تــا در میــان شــامیان خطبــه خواَند و  معاو

کــه  کســی هســت  ایــن ســخن خــدای تعالــی را در شــأن علــی بــن ابی طالــب؟ع؟ بدانــد: » و از مــردم، 

گیــرد و حــال آن  گــواه  گفتــار او در زندگــی ایــن جهــان تــو را بــه شــگفت آورد و خــدا را بــر آن چــه در دل دارد، 

کنــد و  کاری شــود می کوشــد تــا در زمیــن تباهــی  کــه ســخت تریِن ســتیزندگان اســت و چــون والــی و سرپرســت 

کــه  کنــد  کشــت و نســل را نابــود ســازد و خــدا تباهــکاری را دوســت نمــی  دارد.« ]بقــره/204 و 205[ و نیــز اّدعــا 

ایــن ســخن خــدای تعالــی در بــارۀ تیره بخت تریــِن مرادیــان، ابن ملجــم، نــازل شــده اســت: » و از 

کــه جــان خویــش را بــرای ُجســتن خشــنودی خداونــد می فروشــد.« « ]بقــره/207[ )شــرح  کســی هســت  مــردم، 

نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: 361/1 ]73/4[(

ُجْنـَدب  بـن  َسـُمَرة  مـرد،  یـاد  ز چـون  کـه  نمـوده  روایـت  شـّبه  بـن  عمـر  طریـق  از  طبـری 

یـه 18 مـاه دیگـر او را در همیـن مقـام باقـی نهـاد. عمـر  ی در بصـره بـود. پـس معاو جانشـین و

یـه او را شـش مـاه دیگـر باقـی نهـاد و سـپس  کـه معاو گویـد: »از جعفـر ُضَبعـی برایـم نقـل کردنـد 

گـر خـدا را  کنـد! بـه خـدا سـوگند! ا یـه را لعنـت  گفـت: ›خداونـد معاو برکنـارش نمـود. َسـُمَره 

کـردم، هرگـز مـرا عـذاب نمی نمـود.‹« یـه  کـه از معاو چنـان اطاعـت می کـردم 

ی از پـدرش شـنیده  کـه و گـزارش نمـوده  نیـز طبـری از طریـق سـلیمان بـن مسـلم ِعْجلـی 

)42(
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کـه مـردی نـزد َسـُمَره آمـد و زکات مالـش را پرداخـت.  گذشـتم و دیـدم  اسـت: »بـه مسـجد 

سـپس درون مسـجد شـد و به نماز خواندن مشـغول گشـت. مردی آمد و گردنش را زد؛ چنان 

گفـت:  کـه از آن جـا می گذشـت،  کـه سـرش در مسـجد افتـاد و پیکـرش سـوی دیگـر. ابوبکـره 

کـه زکات پرداخـت1 و نام پـروردگارش را یـاد کرد پس  ›خـدای سـبحان فرماید:“براسـتی رسـتگار شـد هـر 

گـزارد.” ]أعلـی/14 و 15[.‹ مـن ایـن صحنه را دیدم و نیز شـاهد بودم که َسـُمَره دچار زمهریر  نمـاز 

کـه افـرادی بسـیار را  گشـت و بـه بدتریـن نحـوی ُمـرد. نیـز دیـدم  )= احسـاس سـرمای شـدید( 

ی پاسـخ می داد: ›بـه یکتایی  ی آوردنـد و او بـه هـر یـک می گفـت: ›دینـت چیسـت؟‹ و نـزد و

گواهـی می دهـم و از خـوارج بیـزاری می جویـم.‹  خـدای بی همتـا و بندگـی و رسـالت محّمـد 

کشـته شـدند.«  کـه بیسـت و انـدی تـن  گاه  گردنـش را می زدنـد تـا آن  پـس او را پیـش آورده، 

یـخ األمـم و الملـوک: 164/6 ]291/5 و 292[( )تار

کـه دشـمنی سـرور عتـرت را در دل داشـتند، یـورش  یـه  کارگـزاراِن معاو پیشـاپیش ایـن 

کـه بررسـی در بـارۀ  بـه سـمّیه  یـاد  ز بـر شـیعیان آل اهلل جـای دارد؛ یعنـی  تـوان  بـا همـۀ  آورنـد. 

و  سـپرده  یـاد  بـه  یـخ  تار کـه  جنایت هایـی  اسـت؛  زائـد  راسـتی  بـه  گرانبـارش  جنایت هـای 

کارنامه اش با آن سـیاه گشـته اسـت. و این چیزی نوپدید و دور از انتظار نیسـت؛ زیرا وی زادۀ 

کوزه همان برون تراود که  کزادگان مشـهور و پروردۀ دامان سـمّیۀ روسـپی اسـت؛ و از  زنا و از ناپا

در اوسـت؛ و از خار انگور نتوان چید. راسـت فرموده پیامبر بزرگوار؟ص؟ در سـخنش پیرامون دو 

کـزاد  سـبطش و پـدر و مـادر آن دو: »ایشـان را دوسـت نمـی دارد، مگـر کسـی کـه خوشـبخت و پا

کزادی  کزاد باشـد.« پیشـینیان پا باشـد؛ و دشمنشـان نمی دارد، مگر کسـی که تیره بخت و ناپا

کـزادی فرزندانشـان را بـا دوسـتِی علـی؟ع؟ می آزمودنـد و هـرگاه می دیدنـد فرزندشـان علـی  و ناپا

کـه ایـن  کـزاد اسـت.2 پـس نبایـد دچـار شـگفتی شـد  کـه ناپا را دوسـت نـدارد، می دانسـتند 

گرفته است. )ن.( کرده است و بر همین اساس، ترجمه صورت  1. ابوبکره از »تزّکی« معنای »زکات پرداخت« را اراده 

ـد سـوم و جای هـای مکـّرر همیـن کتـاب[ گذشـت و در بخـش احادیـث مسـند و مرسـل در بـاب 
ّ
2. ایـن احادیـث ]در مجل
افتخـارات خواهـد آمد.
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کـه وی مـردی از  گاه  گزنـده بـه سـبط پیامبـر، امـام حسـن زکـی؟ع؟ بنویسـد؛ آن  زنـازاده نامـه ای 

کـه  َسـْعد بـن سـرح، هم پیمـان حبیـب بـن  کر آورده  کـرده بـود. ابن عسـا شـیعیانش را شـفاعت 

کوفـه درآمـد و بـر آن والیـت  یـاد بـه  عبدشـمس، از شـیعیان علـی بـن ابی طالـب بـود. چـون ز

یاد  یاد او را خواسـت.  َسـْعد نزد حسـن بن علی رفت و ز گشـت و ز ک  یافت،  َسـْعد از او بیمنا

بـر بـرادر و فرزنـدان و همسـرش تاخـت و حبسشـان نمود و اموالش را گرفـت و خانه اش را ویران 

یـاد؛ اّمـا بعـد: تـو آهنـگ  یـاد نوشـت: »از حسـن بـن علـی بـه ز سـاخت. پـس حسـن]؟ع؟[ بـه ز

مـردی از مسـلمانان را کـرده ای کـه بـرای او اسـت آنچـه بـرای آن هـا اسـت و بـر او اسـت آنچـه بـر 

بـه حبـس  را  کـرده، اموالـش را سـتانده، و خانـواده اش  را ویـران  آن هـا اسـت. پـس خانـه اش 

افکنـده ای. چـون ایـن نامـۀ مـن بـه تـو رسـد، خانه اش را بازسـازی کن و خانـواده و اموالـش را به 

او بازگردان؛ زیرا من به او پناه داده ام. پس مرا شفیع وی بدان!«

زیاد در پاسـخ او نوشـت: »از زیاد بن ابی سـفیان به حسـن بن فاطمه؛ اّما بعد: نامه ات به 

مـن رسـید کـه نـام خـود را پیـش از مـن نوشـته ای؛ حـال آن کـه تـو از مـن حاجتی خواسـتی و من 

کـم هسـتم و تـو یکـی از رعّیـت. در بـارۀ فاسـقی برایم نوشـته ای که به او اعتنا نتـوان کرد؛ و از  حا

رأی  بـر  پافشـاریت  بـا  کـه  می دانـم  مـی ورزد.  دوسـتی  تـو  بـه  و  پـدرت  بـه  کـه  ایـن  بدتـر   آن 

و نظـر بـد و رضایـت تـو بـه آن، او را بـه خـود نزدیـک کـرده ای. بـه خـدا سـوگند! به وسـیلۀ او بر من 

پیشـی نخواهـی گرفـت ]و ارادۀ تـو بـر حفـظ او بـر ارادۀ مـن بـر نابـودی او چیـره نخواهـد گشـت[، 

گر ]برای بیرون کشـیدن وی از میان پوسـت و  گـر میـان پوسـت و گوشـتت قـرار گیـرد. و ا حّتـی ا

گوشـتت[ بـه بعضـی از بـدن تـو هـم آسـیب زنم، دیگر با تو مهربان نیسـتم و بر تو رحـم نکنم؛ زیرا 

کـه تـو از آن هسـتی. پـس او را بـه  گوشـتی اسـت  گوشـت بـرای خوردنـم،  دوست داشـتنی ترین 

گر از وی درگذرم، نه به سـبب  که از تو بر او سـزاوارتر اسـت. ا کسـی واگذار  گناهانش به  سـبب 

اسـت.  تـو  بـدکار  پـدِر  بـا  بـه سـبب دوسـتی اش  تنهـا  را بکشـم،  او  گـر  ا و  اسـت؛  تـو   شـفاعت 

یـخ مدینـة دمشـق: 418/5 ]198/19[؛ شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد: 7/4 و  و الّسـالم.« )تار

72 ]18/16 و 194[(
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چون خبر مرگ وی به ابن عمر رسید، گفت: »ای زادۀ سمّیه! نه به ]خیر[ آخرت رسیدی 

و نه دنیا برایت پایدار ماْند.«

گــرد آورده، بــه لعــن علــی؟ع؟ برمی انگیخــت. در  کاخ خــود  کوفــه را در آســتانۀ  یــاد مــردم  ز

ــه بیــزاری جســتن از علــی _ کــّرم اهلل وجهــه _ برمی انگیخــت.  ــان را ب کــه آن عبــارت بیهقــی آمــده 

کــه از آن کار ســر بازمی زد، با شمشــیر  کنــده از مــردم ســاخت و هــر  پــس مســجد و میدانــگاه را آ

کوفــه بــه خطبــه  یــاد بــر منبــر  کــه ز گاه  می کشــت. از المنتظــم ابن جــوزی ]263/5[ نقــل شــده آن 

کوفیــان را بریــد و بــر آن شــد  مشــغول بــود و برخــی بــه او ســنگریزه پراندنــد، او دســت 80 تــن از 

گــردآورد و مســجد  ــان را  کنــد. پــس آن ــد و نخلهاشــان را قطــع  ــران نمای  کــه خانه هاشــان را وی

کنــده از ایشــان نمــود تــا آنــان را بــه بیــزاری جســتن از علــی؟ع؟ وادارد؛ و چــون  و میدانــگاه را آ

ــران نمــودن  ــان و وی یشــۀ آن ــۀ برکنــدن ر کــرد، همیــن را بهان کــه چنیــن نخواهنــد  می دانســت 

سرزمینشان سازد.

کـرده اسـت: » فراخوانـده شـدم و بـه میدانـگاه رفتـم، در  عبدالّرحمـان بـن سـائب نقـل 

حالـی کـه همراهـم گروهـی از انصـار بودنـد. در حالـی کـه میـان مـردم نشسـته بـودم، به خواب 

رفتـم و در خـواب چیـزی دیـدم. دیـدم موجـودی درازپیکـر پیـش می آیـد. گفتـم: ›چیسـتی؟‹ 

گـردن دراز هسـتم و به سـوی صاحب این  کننـدۀ سـره از ناسـرۀ[   پاسـخ داد: ›مـن نّقـاد ]و جدا

کـه  قصـر فرسـتاده شـده ام.‹ پـس هراسـان از خـواب پریـدم و هنـوز یـک سـاعت نگذشـته بـود 

کـه امیـر بـه شـما بی توّجـه و بـه ]درد[ خـود  گفـت: ›بازگردیـد؛  ی بیـرون آمـد و  کسـی از قصـر و

کردیـم.1  کـه پیش تـر یـاد  ی دچـار آن بیمـاری شـد  کـه و سـرگرم اسـت!‹« و همیـن هنـگام بـود 

عبـداهلل بـن سـائب در ایـن بـاره گفتـه اسـت:
کننــدۀ ســره از  کــه نّقــاد ]و جدا گرفتــه بــود، دســت نمی کشــید تــا آن  کــه در بــارۀ مــا  از تصمیمــی 

کــرد. گــردن دراز آهنــگ او  ناســرۀ[  

کلۀ سوداء« یعنی »ُخوره« یاد شده است. )ن.(  کتاب، بیماری وی »آ گزارش از مروج الذهب است و در آن  1. این 
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َرحَبـــه  صاحـــب  کـــه  آنـــگاه  انداخـــت،  کار  از  را  پیکـــرش  از  نیمـــی  کاری،  ضربتـــی   پـــس 

گفت. )= امیرالمؤمین؟ع؟( را به ستم ناسزا 

ئ بیهقـی: 39/1 ]ص54 و 55[1؛  هـب: 69/2 ]36/3 و 37[؛ المحاسـن و المسـاو
ّ

)ُمـروج الذ

شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد: 286/1 ]199/3[ بـه نقـل از ابن جـوزی(

کارنامه های سـیاه ُپـر از مایه های رسـوایی و لکه های  گویـد: بـا مـن بیاییـد تـا این  امینـی 

کـه آیـا در شـریعت  کت بـار و شـّر و بدی هـا را بخوانیـم و ببینیـم  گناهـان هال کنـده از  ننـگ و آ

نورانـی یـا قانون هـای بشـری یـا رسـم عـدل و داد، جـوازی بـرای هیچ یـک از این کارها هسـت! 

وحشـی گری  ایـن  بـرای  توجیهـی  نیـز  جاهلـی  سـّنت های  در  حّتـی  کنـار،  بـه  این هـا  همـۀ 

کـه از زشـتکاری های  کردنـد  کاری  یـک خـود،  میابـی؟ آیـا آن تیره بختـان خشـن در روزگار تار

کـه پایبند  کـه عواطـف انسـانی دارد _ نه تنها کسـانی  زادۀ هنـد بدتـر باشـد؟ نـه؛ از هیـچ کـس 

دیـن حنیـف هسـتند _ نمی شـنوید کـه هیـچ یـک از این کارهـا و مایه های رسـوایی را روا داند 

تعالـی  خـدای  سـخن  مصداق هـای  از  جنایت هایـش  ایـن  بـا  را  یـه  معاو آیـا  برگزینـد.  یـا 

کافـران سرسـخت و در میـان خـود  کـه بـا اوینـد بـر  کسـانی  می یابیـد)؟(: »محمـد فرسـتاده خداسـت، و 

می جوینـد.  را  خـدای  خشـنودی  و  فزون بخشـی  کـه  بینـی  سـجودکنان  و  ع کنـان  رکو را  ایشـان  مهرباننـد. 

نشـانه آنهـا در رخسارشـان از اثـر سـجود پیداسـت ... .« ]فتـح/29[ پـس آیـا زادۀ ابوسـفیان را بیـرون از 

دایـرۀ اینـان می بینیـد؟ پـس او نـه از رسـول خـدا؟ص؟ بـود و نـه از همراهانـش و نـه بـه آنـان ِمهـر 

ید و دشنامشـان داد و به آزار  یه با ایشـان دشـمنی و عداوت ورز که معاو کسـانی  ید؛ یا  می ورز

کـه  ی بـر اینـان  کشـتار و هتـک حرمتشـان پرداخـت، از حلقـۀ اسـالم بیـرون بودنـد؟ پـس و و 

کـه ایشـان را در حـال  گرفـت؛ همانـان  برگزیـدگان مسـلمانان از اّمـت محّمـد بودنـد، سـخت 

رکـوع و سـجده می بینیـد و فضـل و رضـوان خـدا را می جوینـد. ایـن جـا بایـد فقـط انصـاف 

کند! داوری 

گویـــا در ایـــن جـــا خون خواهـــی عثمـــان فرامـــوش شـــد و تنهـــا جـــرم ایـــن ســـتمدیدگان، 

1. مسعودی و بیهقی مقصود از »صاحب الّرحبه« در این بیت را علی بن ابی طالب دانسته اند.
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گشـــت _ حـــال آن کـــه خداونـــد والیتـــش را بـــا والیـــت خـــود  دوســـتی علـــی امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ 

کـــه خـــدا و رســـولش او را  کســـی  و رســـولش همـــراه نمـــود _ و نیـــز دوستی شـــان نســـبت بـــه 

کـــه خداونـــد اطاعتـــش را واجـــب ســـاخته اســـت  کســـی   دوســـت می دارنـــد و اطاعتشـــان از 

ــس  ــرار داده اســـت. پـ ــالت قـ ــزد رسـ ــرش را مـ ــد مهـ ــه خداونـ کـ ــی  کسـ ــه  ــبت بـ ــان نسـ و مهرشـ

ــان  ــّق آنـ ــد و در حـ ــاری نکردنـ ــراد بدرفتـ ــز همیـــن افـ کـــس جـ ــا هیـــچ  کارگزارانـــش بـ ــه و  یـ معاو

کـــه جـــز بـــا مرتـــّدان و نبردکننـــدگان بـــا خـــدا و رســـولش انجـــام نشـــود.  کارهایـــی را مرتکـــب شـــد 

کارتریـــِن ثقیـــف، مغیـــرة  رانـــده شـــدۀ ملعـــون، فرزنـــد رانـــده شـــدۀ ملعـــون، یعنـــی مـــروان و نیـــز زنا

ـــکار ـــگان ناب ـــه فرومای ی ـــد و معاو ـــایش بودن ـــن و آس ـــش در ام ـــق قری ـــکان فاس ـــعبه، و جوان ـــن ُش  ب

ــاة،  ــن أرطـ ــر بـ ــون: ُبْسـ ــانی چـ کسـ ــاخت؛  ــود می سـ ــزار خـ کارگـ ــی را  ــدان وحـ ــمنان خانـ  و دشـ

یـــاد بـــن ابیـــه، عبـــداهلل َفـــزاری، ســـفیان بـــن عـــوف،  مـــروان بـــن َحَکـــم، مغیـــرة بـــن ُشـــعبه، ز

ــان. ــَدب، و همانندانشـ ــن ُجْنـ ــُمَرة بـ ــن قیـــس، َسـ ک بـ ــا ــیر، ضّحـ ــن َبشـ ــان بـ ُنعمـ

که به خوبی ایشان را می شناخت  کم می نمود؛ حال آن  وی اینان را بر بندگان خدا حا

کس یکی از امور مسلمانان را به دست  و به این سخن رسول خدا؟ص؟ اعتنا نمی ورزید: »هر 

گیرد و مردی را بر آنان بگمارد، حال آن که می داند در میانشان کسی سزاوارتر و داناتر به کتاب 

کرده است.«  و همۀ مؤمنان خیانت  پیامبرش  و  به خداوند  و سّنت رسولش هست،  خدا 

گناه  گناه می آلودند و با فرمان و میل معاویه، به ارتکاب  ]مجمع  الّزوائد: 211/5[ اینان دست به 

می پرداختند و نزد معاویه پروایی از دین نبود تا او را از آن جنایت ها بازدارد. وی فرمان داد تا به 

که در آن  کس  که خداوند آن را سرزمین امن قرار داد برای هر  مّکۀ مکّرمه یورش برند؛ در حالی 

گیاهان این سرزمین نزد خدا  کافر باشد. مردم و حّتی پرندگان و وحوش و  گیرد، هرچند  قرار 

حرمت دارند. همین حرمت بود که جان ابوسفیان و همانندانش را که پرچمداران کفر و الحاد 

بودند، حفظ نمود؛ پس رسول خدا؟ص؟ هنگام فتح مّکه و درموارد دیگر، حرمت آن را رعایت 

ننمودد؛  رفتار  آن  اهل  با  کامل  نیکی  با  جز  فاتحش  سپاه  و  حضرت  آن،  از  پس  و   می کرد 

و می فرمود: »هرآینه این جا سرزمینی است که از همان آغاز آفرینش آسمان ها و زمین، خدا آن 
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را حرمت بخشید و تا روز قیامت به سبب حرمت بخشیدن خدا، دارای حرمت است و پیش 

از من، هیچ کس را روا نبوده که در آن بجنگد و من نیز تنها ساعتی از روز چنین اجازه ای یافتم. 

نه  است؛  حرمت  دارای  خدا،  بخشیدن  حرمت  سبب  به  قیامت  روز  تا  سرزمین  این   پس 

گمشده اش را می توان برداشت  خارش را می توان چید و نه صیدش را می توان رماند و نه مال 

یا خشکش  تر  نه علف  و   _ آِن خودش است  از  بداند  و  بشناسد  را  مال  آن  که  کسی   _ مگر 

را می توان َکند.« )صحیح البخاری، باب »ال یحّل القتال بمّکه«: 168/3 ]651/2[؛ صحیح مسلم: 109/4 

)]160/3[

نیـز آن حضـرت؟ص؟ فرمـود: »همانـا مّکـه را خداونـد حرمـت بخشـیده، نه مـردم؛ پس برای 

کـه در آن خونـی بریـزد  کـه بـه خـدا و روز قیامـت ایمـان دارد، حـالل نیسـت   هیـچ انسـانی 

کسـی بـه بهانـۀ جنگیـدن رسـول خـدا؟ص؟ ]در فتـح مّکـه[  گـر  و درختـی را شـاخه بُبـرد. پـس ا

یختن در مّکه[ رخصت قائل شود، به او بگویید: ›خداوند  برای خود ]در جنگیدن و خون ر

بـه رسـولش؟ص؟ چنیـن اذنـی داد و بـه شـما نـداده اسـت.‹ و مـن نیـز تنهـا سـاعتی از روز چنیـن 

اذنـی یافتـم و امـروز حرمتـش ماننـد دیـروز بـه آن بازگشـت. ایـن را بایـد حاضـران بـه غایبـان 

برسانند!« )صحیح البخاری، باب »ال یعضد شجر الحرم«: 167/3 ]651/2[(

ــد و مردمــش را هراســان  گردن ــر شــهر رســول خــدا؟ص؟ چیــره  ــا ب نیــز زادۀ هنــد فرمــان داد ت

گوینــد و هــر یــک از شــیعیان علــی امیرالمؤمنیــن _ صلــوات اهلل علیــه _  ســازند و بــه آنــان بــد و ناســزا 

م در 
ّ
کــه مدینــۀ منــّوره دارای حرمتــی مســل کننــد؛ حــال آن  کــه در آن یافــت شــود، شناســایی  را 

گفتــار راســت را در بــارۀ آن فرمــوده اســت: »ســرزمین  نظــر اســالم اســت و پیامبــر؟ص؟ ایــن 

گناهــکاری را  کنــد یــا  گناهــی  کــه در آن  مدینــه، از منطقــۀ عائــر تــا فــالن جــا، حــرم اســت و هــر 

کــه عــذاب  پنــاه دهــد1، لعنــت خــدا و فرشــتگان و همــۀ مــردم بــر او بــاد! از او نــه پذیرفتــه شــود 

گــردد . همــۀ مســلمانان در حرمــت پیمــان  ی قبــول  کنــد و نــه غرامتــی از و  را از خــود دور 

1. این معنا را قاضی عیاض از روایت فهمیده است.

34/11
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کــه پیمــان یکــی از مســلمانان را بشــکند، لعنــت خــدا و فرشــتگان   و عهدشــان برابرنــد و هــر 

کنــد و نــه غرامتــی از  کــه عــذاب را از خــود دور  و همــۀ مــردم بــر او بــاد و از او نــه پذیرفتــه شــود 

گــردد!« )صحیــح البخــاری: 179/3 ]661/2[؛ صحیــح مســلم: 114/4 و 115 و 116 ]167/3- ی قبــول  و

169[؛ مســند احمــد: 81/1 و 126 و 151؛ 450/2 ]131/1 و 203 و 244؛ 202/3[؛ ســنن البیهقــی: 196/5؛ 

سنن ابی داوود: 318/1 ]216/2[(

نیـز آن حضـرت؟ص؟ فرمـود: »هیـچ کـس بـه مردم مدینه آسـیب نرسـاَند، مگـر آن که ذوب 

شـود، چنـان کـه نمـک در آب ذوب می شـود.« )صحیـح البخـاری: 181/3 ]664/2[(

کـس بـر بـدی و شـّر آهنـگ اهـل مدینـه نکنـد، مگـر آن  نیـز آن حضـرت؟ص؟ فرمـود: »هیـچ 

گرداَنـد، همچـون ذوب شـدن سـرب ]در آتـش[ یـا نمـک در  کـه خداونـد او را در آتـش ذوب 

آب.« )صحیـح مسـلم: 113/4 ]166/3[(

نیـز آن حضـرت؟ص؟ گفـت: »بارخدایـا! همانـا ابراهیم مّکه را حرمت بخشـید و آن را حرم 

یختـه  سـاخت. مـن نیـز مدینـه را در قلمـرو دو تنگـۀ آن، حـرم می سـازم تـا هیـچ خونـی در آن ر

یخته  نشـود و هیچ سـالحی برای جنگ به دسـت نگیرند و هیچ شـاخ و برگ درختی در آن ر
نشـود، مگر برای تأمین علوفه.« )صحیح مسـلم: 117/4 ]171/3[؛ سـنن ابی داوود: 318/1 ]216/2[(1

_ یعنـی:  ایـن سـرزمین  اهـل  آهنـگ  و شـّر  بـدی  بـر  کـه  »هـر  فرمـود:  آن حضـرت؟ص؟  نیـز 

نمـک در آب حـل شـود.« عبـارت  َسـْعد  کـه  کنـد، خداونـد ذوبـش سـازد، چنـان  مدینـه _ 

کـه بـر بدی و شـّر آهنگ اهل مدینـه کند، ... .« )صحیح مسـلم: 121/4 و 122  چنیـن اسـت: » هـر 

]176/3 و 177(

نیـز آن حضـرت؟ص؟ فرمـود: »مدینـه از فـالن تـا بهمـان جـا حـرم اسـت و نبایـد درختـش 

کنـد، لعنـت خـدا و فرشـتگان  کـس چنیـن  کـه هـر  گناهـی در آن انجـام شـود؛  گـردد یـا   قطـع 

و همۀ مردم بر او باد!« )صحیح البخاری: 178/3 ]661/2[؛ سنن البیهقی: 197/5(

1. عبارت حدیث از صحیح مسلم است.

35/11
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کنــد،  ــدی و شــّر آهنــگ اهــل مدینــه  ــر ب کــه ب نیــز آن حضــرت؟ص؟ فرمــود: »هــر زورگویــی 

کــه نمــک در آب ذوب شــود.« و در عبــارت دیگــر  خــدای تعالــی او را ذوب نمایــد، چنــان 

ــا بأخبــار دار  ــاء الوف کنــد ... .« )وف ــر شــّر و بــدی آهنــگ اهــل ایــن شــهر  کــه ب چنیــن اســت: »هــر 

المصطفــٰی تألیــف َســْمهودی: 31/1 ]44/1[(

کـه َطَبرانـی ]المعجـم الکبیـر: 144/7[ بـا سـند صحیـح آورده، آن حضـرت؟ص؟  نیـز چنـان 

گردان!  کند و آنان را هراسـان سـازد، هراسـانش  که به مردم مدینه سـتم  گفت: »بارخدایا! هر 

کـه عـذاب را از خود دور  لعنـت خـدا و فرشـتگان و همـۀ مـردم بـر او بـاد! از او نـه پذیرفتـه شـود 
گـردد.« )وفـاء الوفـا بأخبـار دار المصطفـٰی: 31/1 ]45/1[(1 ی قبـول  کنـد و نـه غرامتـی از و

کـه مردم مدینه را هراسـان سـازد، خداونـد در روز قیامت  نیـز آن حضـرت؟ص؟ فرمـود: »هـر 

کنـد و  کـه عـذاب را از خـود دور  گیـرد و از او نـه پذیرفتـه شـود  گرداَنـد و بـر او خشـم  هراسـانش 

ی قبـول گـردد.« ]وفـاء الوفـا بأخبـار دار المصطفـٰی: 31/1؛ فیـض القدیـر: 40/6[ نـه غرامتـی از و

که  کرده، آن حضرت؟ص؟ فرمود: »هر  که نسـائی ]الّسـنن الکبری: 483/2[ روایت  نیز چنان 

ی را هراسـان گرداَنـد و لعنـت خدا  اهـل مدینـه را بـا سـتم بـه ایشـان هراسـان سـازد، خداونـد و

بـر او بـاد!« )وفـاء الوفـا بأخبـار دار المصطفـٰی: 31/1 ]45/1[( عبـارت ابن نّجـار چنین اسـت: »هر که 

ی را هراسـان سـازد و لعنـت خدا  اهـل مدینـه را بـا سـتم بـه ایشـان هراسـان گرداَنـد، خداونـد و

و فرشـتگان و همـۀ مـردم بـر او باد!«

مـرا هراسـان  قلـب  گرداَنـد،  را هراسـان  اهـل مدینـه  کـه  »هـر  فرمـود:  نیـز آن حضـرت؟ص؟ 

سـاخته اسـت.« ایـن را احمـد )مسـند احمـد: 354/3 ]322/4[( بـا ذکـر سـند از جابـر بـن عبـداهلل 

آورده، بدیـن ترتیـب کـه یکـی از امیـران فتنـه  بـه مدینـه درآمـد و در ایـن حـال، جابـر نابینـا شـده 

بـود. بـه او گفتنـد: »خـوب اسـت از ایـن امیـر دور گـردی!« او کـه میـان دو فرزنـدش راه می رفـت 

بیـرون آمـد و پایـش بـه سـنگی خـورد و آسـیب دیـد و گفـت: »نابود باد کسـی که رسـول خدا؟ص؟ 

1. وی این حدیث را صحیح شمرده است.
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گفتند: »پدر! چگونه رسـول خدا؟ص؟  را هراسـان سـاخت!« دو فرزندش _ یا یکی از آن دو _ به او 

را هراسـان سـاخته، حال آن که او وفات نموده اسـت؟« پاسـخ داد: »از رسـول خدا؟ص؟ شـنیدم 

کـه ... .‹« کـه فرمـود: ›هر 

کـه َسـْمهودی )وفـاء الوفـا بأخبـار دار  گویـم: ایـن امیـر همـان ُبْسـر بـن أرطـاة اسـت؛ چنـان 

المصطفٰی: 31/1 ]46/1[( آورده و این خبر را صحیح شمرده است.

کـرده، آن حضـرت؟ص؟ فرمود: »هر  کـه َطَبرانـی )المعجـم الکبیـر ]143/7[( روایـت  نیـز چنـان 

کـه مـردم مدینـه را بیـازارد، خدایـش آزرده سـازد و لعنـت خداونـد و فرشـتگان و همـۀ مـردم بـر 

ی قبول گردد.«  کـه عـذاب را از خـود دور کنـد و نـه غرامتـی از و او بـاد؛ و از او نـه پذیرفتـه شـود 

)وفاء الوفا بأخبار دار المصطفٰی: 32/1 ]46/1[(

یـه از هتک حرمت هـا برایش  آری؛ ُبْسـر بـه هیـچ یـک از این هـا توجـه نکـرد و بـه آنچـه معاو

زینـت داد گـردن نهـاد بـا کشـتن مـردان و اسـیر کـردن زنـان و سـر بریـدن کـودکان و ویـران نمودن 

کنان  گویی به ِعرض و آبرو؛ و در حّق مجاوران حرم امن رسـول خدا؟ص؟ و سـا خانه ها و دشـنام 

را  و پیمانـش  نکـرد  را رعایـت  و عّزتمنـد وی، عهـد و حرمـت رسـول خـدا؟ص؟  اسـتوار  حریـم 

شکسـت، چنـان کـه حرمتـش را شکسـت و امـان و پنـاه بودنـش بـرای مـردم را خـوار شـمْرد و بـا 

که پیامبر خدای را بیازارند ایشان  کسانی  زیر پا نهادن حرمت حرم خدای تعالی، پیامبر را آزرد: »و 

کـه خـدا و پیامبـرش را می آزارنـد خـدا آنـان را  کسـانی  ک.« ]توبـه/61[ و نیـز: »همانـا  را عذابـی اسـت دردنـا

کـرده .« ]احـزاب/57[ پـس شـگفتا از این بی پروایی و گسـتاخی که  در ایـن جهـان و آن جهـان لعنـت 

صاحبـش را بـه ورطـۀ سـتیزگی بـا خـدا و رسـولش؟ص؟ و دیـن اسـتوارش می افکَنـد!

گرانبـار و یـورش بـه مـردم مدینـۀ  بـه همیـن سـان، یزیـد نیـز راه پـدر را در جنایت هـای 

کـه پـرده در و بی پـروا بـود، بـه سـفارش پـدِر بزهـکارش  مشـّرفه، پـی گرفـت و مسـلم بـن عقبـه را 

روانـه نمـود تـا حرمـت آن مـکان مقـّدِس در پنـاه و امـان رسـول خـدا را بشـکند.

کـه ابن ابی َخْیَثمـه بـا سـند  َسـْمهودی )وفـاء الوفـا بأخبـار دار المصطفـٰی: 91/1 ]130/1[( آورده 

)49(
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کـه  شـنیدم  مدینـه  سـالخوردگان  »از  اسـت:  کـرده  نقـل  اسـماء  بنـت1  ُجَویرّیـه  از  صحیـح 

یـه؟ضر؟ در بسـتر مـرگ افتـاد، یزیـد را فراخواْنـد و بـه او گفت: ›تـو را با اهل  می گفتنـد چـون معاو

گـر چنین کردند، مسـلم بن عقبه  ید[. ا مدینـه روزی سـخت خواهـد بـود ]و بـر تـو خواهند شـور

کـه مـن خیرخواهـی و دل سـوزی اش را دانسـته و شـناخته ام.‹  را بـه سویشـان بفرسـت! چـرا 

چـون یزیـد بـه حکومـت رسـید، عبـداهلل بـن حنظلـه و گروهـی به دیـدارش آمدند. یزیـد آنان را 

گرامـی داشـت و جایـزه بخشـید. چـون عبداهلل بازگشـت، مردم را ضّد یزیـد برانگیخت و از او 

کننـد. مـردم نیـز دعوتـش را پذیرفتنـد.  کـرد تـا او را از خالفـت خلـع  گفـت و دعوتشـان  عیـب 

گسـیل  ایـن خبـر بـه یزیـد رسـید؛ پـس مسـلم بـن عقبـه را بـا سـپاهی آمـاده بـه سـوی ایشـان 

نمود ... .«

همین خبر را َبالُذری )أنسـاب األشـراف: 43/5 ]337/5[( با عبارتی گسـترده تر از َسـْمهودی 

آورده است.

1. درسِت آن، »بن« است.)غ.(



یه و ُحجر بن َعدّی و یارانش معاو

معاویه و ُحجر بن  َعدّی و یارانش

کوفـه نمـود،  ی را امیـر  کوفـه گماشـت و چـون و یـه بـه سـال 41 مغیـرة بـن ُشـعبه را بـر  معاو

او را فراخوانـد و گفـت: »اّمـا بعـد؛ پـس بـرای کسـی کـه پیش از امروز صاحب خـرد بود، اموری 

کـه  را زد ]و هوشـیار سـاخت[؛  او  تنبیـه[  و  بـا چـوب ]تذّکـر  بایـد  کـه  اسـت ]چـون غفلـت[ 

گفته است: ›متلّمس‹ 
ــا  ــد ب کــه بای ــود، امــوری اســت ]چــون غفلــت[  کــه پیــش از امــروز صاحــب خــرد ب کســی  ــرای  ب

چــوب ]تذّکــر و تنبیــه[ او را زد ]و هوشــیار ســاخت[. و انســان آموختــه نمی شــود مگــر بــرای 

کار بنــدد[. اینکــه بدانــد ]و بــه 

مـن  نمایـد!  کفایـت  خواهـی،  چـه  آن  از  را  تـو  خردمنـد،  و  حکیـم  انسـان  بسـا  چـه 

می خواسـتم نکته هـای بسـیار بـه تـو سـفارش نمایـم؛ اّمـا آن هـا را وانهـادم، زیـرا بـه بصیـرت تـو 

اعتمـاد دارم؛ بصیرتـت بـه آن چـه مـرا خشـنود می کنـد و حکومتـم را یـاری می دهـد و مردمـم 

ناسـزا و دشـنام  از  را وانمی نهـم:  بـه یـک نکتـه  کردنـت  را بسـامان می سـازد. لکـن سـفارش 

گفتـِن  گفتـن بـه علـی پرهیـز مکـن و نیـز از رحمـت و آمـرزش خواسـتن بـرای عثمـان و عیـب 

یـاران علـی و دور نمـودن و سـخن نشـنیدن از آنـان و سـتودن هـواداران عثمـان _ رضـوان اهلل 

گفـت: »هـم آزمـوده ام و هـم  علیـه _ و نزدیـک سـاختن و سـخن شـنیدن از ایشـان.« مغیـره 

کسـی در رانـدن و بـاال بـردن  کسـان دیگـر نیـز بـوده ام و  کارگـزار  آزمـوده شـده ام؛ و پیـش از ایـن 

و فـرود آوردن، مـرا نکوهـش نکـرده اسـت. پـس تـو نیـز مـرا می آزمایـی و یـا ستایشـم می کنـی یـا 

البّتـه سـتایش می کنیـم.« گـر خـدا خواهـد،  گفـت: »ا یـه  نکوهـش.« معاو

کـم کوفـه بـود و بهتریـن رفتـار را داشـت و بیـش از همه  مغیـره هفـت سـال و چنـد مـاه حا
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خواسـتار عافیـت ]دوری از درگیـری[ بـود؛ اّمـا دشـنام دادن بـه علـی و عیب جویـی و لعـن 

ی را رها نمی کرد.  ک شـمردن یاران و قاتـالن عثمـان و نیـز دعـای رحمـت و آمرزش برای او و پا

چـون ُحجـر بـن  َعـدّی چنیـن می شـنید، می گفـت: »نکوهـش و لعـن خـدا بـر خودتـان بـاد!« 

سـپس برمی خاسـت و می گفـت: »همانـا خداونـد؟زع؟ فرمایـد: ›همـواره در بـه پاداشـتن عـدل و داد 

کـه  را  کـس  گواهـی می دهـم آن  ]نسـاء/135[ و مـن  بـرای خـدا باشـید.‹  گواهـان ]بـه حـّق[  کوشـا و 

کـش  پا کـه  آن  و  اسـت؛  سـزاوارتر  فضیلـت  بـه  می گوییـد،  را  عیبـش  و  می کنیـد  نکوهـش 

»ای  می گفـت:  او  بـه  مغیـره  می سـزد.«  بیش تـر  نکوهـش  بـه  می سـتایید،  را  او  و  می شـمرید 

کسـانی بـا تیـر تـو تیـر می اندازنـد ]و تـو ابـزار  کـه مـن در شـهر تـو والـی هسـتم،  حجـر! هنگامـی 

کـم و خشـم  دسـت دیگـران هسـتی و مـن بـر تـو سـخت نمی گیـرم[. ای حجـر؛ وای بـر تـو! از حا

کـم بسـیاری از هماننـدان تـو را بـا غلبـه و قهـرش  گاهـی خشـم حا کـه  کـن؛  و چیرگـی اش پـروا 

ی دسـت می شسـت و درمی گذشـت. و ُحجـر بـر همیـن شـیوه بـود  ک نمایـد!« سـپس از و هـال

کـه مغیـره در اواخـر دوران اسـتانداری اش، روزی در بـارۀ علـی و عثمـان همـان سـخنان  تـا آن 

کـن و از او بگـذر و پـاداش  گفـت: »بارخدایـا! عثمـان بـن َعّفـان را رحمـت  را بـر زبـان راْنـد و 

از سـّنت  و  کـرد  تـو عمـل  کتـاب  بـه  ی  کـه همانـا و فرمـا؛  او عطـا  بـه  را  کارهایـش  نیکوتریـن 

ی نمـود و مایـۀ اّتحـاد و حفـظ جـان مـا گشـت و خـود بـه سـتم کشـته شـد.1  پیامبـرت؟ص؟ پیـرو

بارخدایـا! یـاوران و هـواداران و دوسـتداران و خون خواهانـش را رحمـت نمـا!« سـپس از علـی 

جسـت  جـای  از  ُحجـر  پـس  نمـود.  لعـن  را  شـیعیانش  و  او  و  گفـت  بـد  ابی طالـب؟ع؟   بـن 

و نعـره ای بـرآوْرد کـه هـر کـه در مسـجد و بیـرون آن بـود، رسـید؛ و گفت: » ای انسـان! به سـبب 

کسـی تحریـک می کنـی و برمی انگیزانـی!  بـر ضـد چـه  کـه ]مـردم را[  پیـر شـدنت نمی دانـی 

کـرده ای، حـال آن که چنین  یـغ  کـه آن را از مـا در فرمـان ده کـه حقـوق و مقـّرری مـا را بپردازنـد؛ 

نکوهـش  شـیفتۀ  نداشـت.  امیـد  کاری  چنیـن  در  کسـی  نیـز  تـو  از  پیـش  و  نـداری؛  حّقـی 

ی برخاسـتند  گشـته ای!« بیـش از دو سـوم مـردم همـراه و  امیرالمؤمنیـن و سـتایش مجرمـان 

گفتیم. دهای هشتم و نهم به تفصیل 
ّ
که در مجل م و آشکار عثمان ناسازگار است؛ چنان 

ّ
1. همۀ این ها با سیرۀ مسل
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را  مـا  پاداش هـای  و  و درسـت می گویـد. حقـوق  راسـت  »بـه خـدا سـوگند! ُحجـر  گفتنـد:  و 

کـه مـا را از ایـن سـخنانت سـود و بهـره ای نیسـت.« از این سـخنان بسـیار گفتند؛ پس  بپـرداز؛ 

گفتنـد:  کاخ خـود درآمـد. افـراد قبیلـه اش از او اجـازۀ ورود خواسـتند. او اجـازه داد.  مغیـره بـه 

گونـه بی پروایـی  گویـد و در حکومـت تـو، ایـن  »چـرا ایـن مـرد را وامی گـذاری تـا چنیـن سـخن 

یـه را بـر تـو خشـمگین سـازد؟ در ایـن  کنـد و امیرالمؤمنیـن معاو نمایـد و قدرتـت را سسـت 

کـرد و ماجرایـش را  میـان، عبـداهلل بـن ابی عقیـل ثقفـی بیـش از دیگـران در بـارۀ ُحجـر تنـدی 

کشـتم؛ زیـرا پـس از مـن امیـری  گفـت: »مـن در حقیقـت او را  بـزرگ نشـان داد. مغیـره بـه آنـان 

کـه با  خواهـد آمـد و ُحجـر خواهـد پنداشـت کـه او نیـز هماننـد مـن اسـت؛ پـس همیـن رفتـار را 

ی را  کـم در همـان بـار نخسـت، و ی انجـام می دهـد. اّمـا آن حا مـن دارد و آن را می بینیـد، بـا و

گونـه می کشـد. دیگـر زمـان مـرگ مـن نزدیـک اسـت و عمـل صالحـم  می گیـرد و بـه بدتریـن 

که نیکان این سـرزمین را بکشـم و  کسـی باشـم  که نخسـتین  اندک اسـت و دوسـت نمی دارم 

یه  خونشـان را بریزم و سـبب شـوم که ایشـان سـعادتمند گردند و خودم تیره بخت شـوم و معاو

گردم.« در دنیا عّزت یابد و من در قیامت خوار 

یـاد، پسـر سـمّیه،  کوفـه و بصـره بـا هـم بـه ز گشـت و حکومـت  ک  مغیـره بـه سـال 50 هـال

کـه در قصـر درون شـد و در پـی ُحجر فرسـتاد و او  یـاد بـه سـوی کوفـه آمـد تـا آن گاه  داده شـد. ز

یـاد به او گفت: »به من خبر رسـیده  نـزدش آمـد _ ایـن دو پیش تـر بـا یکدیگـر دوسـت بودند _. ز

کار تـو را تحّمـل می کـرد. اّمـا بـه خـدا سـوگند! مـن هرگـز  کـه بـا مغیـره چـه می کـردی و او نیـز 

کـرد. آیـا دوسـتی و محّبتم را نسـبت به علـی دیده بودی  چنـان چیـزی را از تـو تحّمـل نخواهـم 

کـه بـا همـان ویژگـی مـرا می شـناختی؟! پـس خداونـد آن دوسـتی را از قلبـم برَکنـد و آن را بـه 

یه، پس  کینـه و دشـمنی تبدیـل نمـود. و آنچـه مـرا بـدان می شـناختی از کینـه و دشـمنی معاو

خداونـد آن را از سـینه ام بیـرون آورد و بـه دوسـتی و محّبـت تبدیـل نمـود. مـن همـان بـرادر تـو 

کـه بـا مـردم دیـدار دارم، بـر همـان نشـیمنگاه  کـه بـه یـاد داری. هـرگاه آمـدی و دیـدی  هسـتم 

کـه بـا مـردم مالقـات نـدارم، بنشـین تـا نـزد تـو آیـم. تـو  کنـار مـن بنشـین؛ و چـون آمـدی و دیـدی 
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گـر بـر  می توانـی روزی دو بـار نـزد مـن آیـی و چیـزی بخواهـی: یـک بـار صبـح و یـک بـار شـب. ا

گـر بـه راسـت و چـپ انحـراف  راه درسـت بمانـی، دنیـا و دینـت بـه سـالمت خواهـد ماْنـد؛ و ا

کـرد و خونـت را نـزد مـن بـه هـدر خواهـی داد. مـن دوسـت  ک خواهـی  ورزی، خـودت را هـال

کیفر دادن را پیش از هشـدار دادن و بی دلیل کسـی را بازخواسـت نکنم. بارخدایا؛  نمی دارم 

گفـت: »امیـر از مـن چیـزی جـز آن چـه دوسـت دارد، نخواهـد دیـد؛ و  گـواه بـاش!« ُحجـر  تـو 

ی بیرون آمد. یدی و من نصیحتش را می پذیرم.« سپس از نزد و همانا مرا نصیحت ورز

گـرد آوْرد و مسـجد و میدانـگاه و قصـر را  یـاد پـس از آن کـه والـی کوفـه گشـت، کوفیـان را  ز

یـخ مدینـة دمشـق: 421/5  کنـد تـا بیـزاری جسـتن از علـی را بـه آنـان عرضـه دارد. )تار از ایشـان آ

ی ایسـتاد و بـرای مـردم بـه خطبـه پرداخـت و سـپس بـرای عثمـان رحمـت  ]203/19[( پـس و

کـرد  کار را  ی را سـتود و قاتالنـش را لعـن نمـود. ُحجـر برخاسـت و همـان  طلبیـد و اصحـاب و

کوفـه و شـش مـاه در بصـره می ماْنـد. پـس بـه بصـره  یـاد شـش مـاه در  کـه بـا مغیـره می کـرد. ز

یـث را بـه جـای خـود بـر کوفه گماشـت. بـه او خبر دادند که شـیعیان  بازگشـت و عمـرو بـن ُحَر

یـه را لعـن نمـوده، از او بیـزاری می جوینـد؛ و نیـز بـه  گـرد می آینـد و آشـکارا معاو علـی نـزد ُحجـر 

کوفـه حرکـت نمـود تـا بـه شـهر و قصـر  عمـرو بـن ُحَریـث سـنگریزه پرانده انـد. پـس بـه سـوی 

که قبای ابریشـم و ردای سـبز نگاریِن خز  بر تن داشـت و موی سـرش  درآمد. سـپس در حالی 

کـه از  یختـه بـود، از قصـر بیـرون آمـد و بـر منبـر شـد. ُحجـر و یارانـش  را از وسـط بـه دو سـوی ر

بـر منبـر رفـت و خطبـه خوانـد  یـاد   گذشـته بیش تـر بودنـد، در مسـجد نشسـته بودنـد. پـس ز

و مـردم را هشـدار داد و گفـت: »همانـا سـرانجاِم سـتم و تجـاوز و گمراهـی بسـی وخیـم اسـت. 

ایـن جماعـت گردآمدنـد و تبهـکاری کردنـد وچـون خـود را از مـن در امـان یافتنـد، بـر خداونـد 

خودتـان  دوای  همـان  بـا  نمانیـد،  راسـت  راه  بـه  گـر  ا سـوگند!  خـدا  بـه  یدنـد.  ورز گسـتاخی 

گر گسـترۀ میـدان کوفه را از ُحجـر حفاظت نکنم  کـرد! پشـیزی نخواهـم بـود ا درمانتـان خواهـم 

کـه  کاری رفتـه ای  و او را مایـۀ عبـرت دیگـران نسـازم. ای حجـر؛ وای بـر مـادرت! بـه دنبـال 

سرت را بر باد خواهد داد!«
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گفت: »روانه شـو و ُحجر را نزد من  سـپس به شـّداد بن هیثم  ِهاللی، فرماندۀ پاسـبانان، 

یـاد را نـزد  ی بـه سـوی ُحجـر رفـت و او را فراخوانـد. یارانـش گفتنـد: »او هرگـز نمی آیـد و ز آور!« و

یاد بازگشـتند و او را  او عّزت و احترامی نیسـت.« سـپس پاسـبانان را دشـنام دادند. آنان نزد ز

گاه کردنـد. گفـت: »ای بـزرگان کوفـه! بـا یـک دسـت می شـکافید و زخـم می زنید و با دسـت  آ

دیگـر مرهـم می نهیـد؟ جسـم هاتان بـا مـن اسـت و دوسـتی تان بـا ایـن احمـق رانـده شـده!«1 

یـخ ]489/2[ آمـده اسـت: »جسـم هاتان بـا مـن اسـت و قلب هاتـان بـا ُحجـر  در الکامـل فـی الّتار

کسـانی را بر شـما خواهم  ید2 و یا  احمق. به خدا سـوگند! یا بیزاری تان را از او آشـکار می سـاز

گـر مـا را  گفتنـد: »پنـاه بـر خـدا ا گردانـم!«  کـه بـا ایشـان، کجـی و انحرافتـان را راسـت  گماشـت 

یـاد گفـت: »پـس بایـد هـر مـردی  رأیـی جـز فرمـان بـردن از تـو و بـرآوردن خشـنودی ات باشـد!« ز

کردنـد  کـه نـزد ُحجـر دارد، فراخوانـد!« آنـان چنیـن  از شـما برخیـزد و خویشـان و بسـتگانی را 

یـاد بـه فرمانـدۀ پاسـبانانش  کندنـد[. ز گـرد او بـه پـا داشـتند ]و پرا و بیشـینۀ یـاران ُحجـر را از 

گـر نپذیرفـت، بـا  گـر از تـو فرمـان ُبـرد، او را نـزد مـن بیـاور؛ و ا گفـت: »بـه سـوی ُحجـر روان شـو! ا

ی را  یـد!« فرمانـدۀ پاسـبانان نـزد او رفـت و و ی را نـزد مـن آور شمشـیر بـر آنـان یـورش بریـد تـا و

ی را از پذیرفتـن فراخونـش بـاز داشـتند و فرمانـدۀ پاسـبانان بـر ایشـان  فراخوانـد. یـاران ُحجـر و

کـه شمشـیر  کـس جـز مـن بـا تـو نیسـت  گفـت: »هیـچ  ِکْنـدی بـه ُحجـر  حملـه آورد. ابوعمرطـۀ 

داشـته باشـد. شمشـیر مـن چـه سـودی ]بـرای تو[ خواهد داشـت؟ پـس برخیز و بـه قوم خویش 

بپیونـد تـا از تـو حمایـت کننـد!«

یـاد بـه  یـاد بـر منبـر نشسـته، می نگریسـت، ُحجـر برخاسـت و یـاران ز کـه ز پـس در حالـی 

گـرزی بـر سـِر عمرو بـن َحِمق  ُحجـر و یارانـش رسـیدند. مـردی از حمـراء بـه نـام َبْکـر بـن  ُعَبیـد، 

فـرود آورد و او بـر زمیـن افتـاد. دو مـرِد َاْزدی او را برداشـتند و بـه خانـۀ مـردی بـه نـام  ُعَبیداهلل بن 

1. در تاریخ األمم و الملوک ]257/5[ نیز طبری عبارتی مشابه آورده است.

کـه درسـت تر اسـت و ترجمـه بـر  « درج شـده 
َ

یـخ طبـری »لُتظهـرّن « آمـده، ولـی در تار
َ

یـخ »لیظهـرّن 2 . در الکامـل فـی التار
همیـن اسـاس اصـالح شـد. )ن.(
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 موعـد1 َاْزدی آوردنـد. یکـی از پاسـبانان نیـز دسـت عائـذ بـن حملـۀ تمیمـی را بـا شمشـیر زد 

گرفـت و بـا آن بـه نبـرد پرداخـت و بـه دفـاع از  گـرز یـک پاسـبان را  ی  و دندانـش را شکسـت. و

ِکْنده خارج شدند. ُحجر و یارانش برخاست تا ]پاسبانان[ از دروازۀ 

گـرد  حجـر و ابوعمرطـه بـه سـوی خانـۀ ُحجـر رهسـپار شـدند و جماعتـی انبـوه نزدشـان 

یـاد که بـر منبر بود، مـردم مذحج و  ِکنـده، چنـدان کسـی حضـور نیافـت، ز آمدنـد؛ اّمـا از مـردم 

ِکْنـده فرسـتاد و دسـتور داد تـا ُحجـر را بیاورنـد. نیز دیگـر یمنیان  هْمـدان را بـه محلـۀ قبرسـتان 

گـر آن جـا  یـار ایشـان، حجـر، را ]ا تـا  را بـه محلـۀ قبرسـتان صائدیـن روانـه نمـود و فرمـان داد 

ِکْنده  یافتنـد[ بـا خـود آورنـد. آنـان چنیـن کردند و مذحجیـان و هْمدانیـان به محلۀ قبرسـتان 

کـه یارانـش اندکنـد، از  یـاد آنـان را سـتود. ُحجـر چـون دیـد  کـه را یافتنـد، گرفتنـد. ز رفتنـد و هـر 

کـه پیرامونتان را  آنـان خواسـت تـا بازگردنـد؛ و به ایشـان گفت: »شـما نمی توانیـد در برابر اینان 

بیـرون  یارانـش  پـس  گردیـد.«  نابـود  کـه  نمـی دارم  مـن دوسـت  و  کنیـد؛  گرفته انـد، مقاومـت 

آنـان  بـا  و  رسـیدند  آن هـا  بـه  و  پرداختنـد  تعقیبشـان  بـه  همدانیـان  و  مذحجیـان  و  آمدنـد 

گریختند. گرفتند و دیگران  جنگیدند و قیس بن یزید را به اسارت 

حجـر راهـی بـه سـوی محلـۀ بنی ُحـوت  در پیـش گرفـت و بـه خانـۀ مـردی از ایشـان با نام 

سـلیم بـن یزیـد درآمـد. جسـت و جـو بـه دسـت یابی بـه او منجـر شـد. سـلیم شمشـیر برگرفـت 

تـا بجنگـد. و هنگامـی کـه گفـت: »بـه خـدا سـوگند! تا من زنده هسـتم، هیچ کـس در خانه ام 

اسـیر یـا کشـته نشـود!« دخترانـش گریسـتند. ُحجـر گفـت: »بـد بـال و اندوهـی بـر سـر دخترانت 

ی بـود بیـرون شـد و نـزد مـردم نخـع درآمـد و بـه  کـه در خانـۀ و یچـه ای  آوردم!« پـس ُحجـر از در

گشـت.  ی را به نیکی پذیرا  خانۀ عبداهلل بن حارث، برادر اشـتر، درون شـد و عبداهلل دیدار و

کـه پاسـبانان در میـان نخـع بـه دنبـال او هسـتند.  کـه نـزد عبـداهلل بـود، خبـر آوردنـد   در حالـی 

کنیزکی سـیاه پاسـبانان را دیده و پرسـیده بود: »به دنبال چه کسـی  که  و این بدان سـبب بود 

ی در نخع اسـت.« گفته بود: »و هسـتید؟« آنان از ُحجر بن  َعدّی نام برده بودند و او 

1. در تاریخ األمم و الملوک چنین است: »عبیداهلل بن مالک.«)غ.(
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پـس ُحجـر از نـزد عبـداهلل بیـرون آمـد و بـه أزد پیوسـت و نـزد ربیعـة بـن ناجـد پنهـان شـد. 

یـاد، محّمـد بـن اشـعث را فراخوانـد و  ی ایشـان را مانـده و خسـته سـاخت، ز چـون یافتـن و

گفـت: »بـه خـدا سـوگند! یـا او را نـزد مـن مـی آوری و یـا همـۀ نخل هایـت را قطـع می کنـم   بـه او 

و خانه هایـت را ویـران می سـازم و سـپس خـودت نیـز از دسـت مـن جـان سـالم بـه در نبـری تـا 

ی مهلـت داد. سـپس  یـاد سـه روز بـه و کنـم!« او مهلـت خواسـت و ز کـه قطعـه قطعـه ات  آن 

کی نیسـت؛ زیرا نظر  یاد بـه او گفت: »بر تـو با کـرده بودنـد، آوردنـد. ز کـه اسـیر  قیـس بـن یزیـد را 

یـه در صّفیـن را می دانـم. جنگیدنـت  مسـاعدت در بـارۀ عثمـان و آزمـون نیکـت همـراه معاو

همـراه ُحجـر نیـز تنهـا بـرای تعّصـب قبیلـه ای بـوده و مـن از آن درگذشـتم. اّمـا بایـد بـرادرت 

 ُعَمیـر را نـزد مـن بیـاوری!« قیـس بـر مـال و جـان بـرادرش از او امـان خواسـت و او امانـش داد. 

ی بسـت و مردانش را فرمان داد تا  یـاد زنجیری سـنگین بر و کـه زخمـی بـود، آوْرد. ز ی را  پـس و

یاد گفت: »مگر  او را بـاال کشـند و بیندازنـد؛ و ایـن کار را بارهـا بـا او کردنـد. قیـس بن یزید بـه ز

کنون نیز  یـاد پاسـخ داد: »آری؛ مـن وعده کردم که خونـش را نریزم؛ و ا امانـش نـداده بـودی؟« ز

کـرد و آزادش نمـود. یـاد زنـده مانـدش را ضمانـت  خونـش را نریـزم.« سـپس ز

بـن  بـه محّمـد  بـن  َعـدّی یـک شـبانه روز در خانـۀ ربیعـه درنـگ نمـود و سـپس  ُحجـر 

بفرسـتد. محّمـد  یـه  نـزد معاو را  او  کـه  گیـرد  امان نامـه  یـاد  ز از  برایـش  تـا  پیغـام داد  اشـعث 

گـرد  گروهـی از جملـه َجِریـر بـن عبـداهلل، ُحجـر بـن یزیـد، و عبـداهلل بـن حـارث، بـرادر اشـتر، را 

یـاد  یـه بفرسـتد. ز یـاد رفتنـد و بـرای ُحجـر امـان خواسـتند تـا او را نـزد معاو آورد و بـا هـم نـزد ز

گفـت:  یـاد او را دیـد،  یـاد آمـد. چـون ز پذیرفـت. پـس ُحجـر بـن  َعـدّی را خواسـتند و او نـزد ز

»خوش آمدی ابوعبدالّرحمان! جنگ در روزگار جنگ ]عادی و پذیرفتنی اسـت[، و جنگ 

خویـش  کسـان  بـه  ›َبراِقـش‹  اسـت[؟!  پذیرفتنـی  ]آیـا  کرده انـد  صلـح  مـردم  کـه  حالـی  در 

جنایـت مـی ورزد!«1 ُحجـر گفـت: »مـن نـه از اطاعـت بیـرون رفتـم و نـه از جماعـت مسـلمانان 

که  کسـی زنند  کسـان خویش زیان می رسـانده اسـت. این َمثل را برای  که نادانسـته به  1. َبراِقش یا نام سـگی بوده و یا زنی 
که سـرانجام زیان آن به خود او نیز بازگردد. )مجمع األمثال: 337/2( )ن.( کاری دسـت زند  به 
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گفـت: »هیهـات، هیهـات، ای حجـر! بـا  یـاد  گشـتم؛ بلکـه بـر بیعـت خویـش هسـتم.« ز جـدا 

یـک دسـت می شـکافی و زخـم می زنـی و بـا دسـت دیگـر مرهـم می نهـی؟ حال کـه خداوند ما 

کـه از تـو راضـی شـویم؟ نـه؛ بـه خدا سـوگند! بسـیار دوسـت  را بـر تـو چیـره سـاخته، می خواهـی 

یـه روم و تا او در  دارم کـه رگ گردنـت را بزنـم!« ُحجـر گفـت: »مگـر مـرا امـان نداده ای تا نزد معاو

بـارۀ مـن نظـر دهـد؟« پاسـخ داد: »آری؛ او را بـه زنـدان بریـد!« چـون او را بردنـد، گفـت: »هـال بـه 

گـر امانـش نـداده بـودم، بیـرون نمی رفـت تـا یـک بـه یـک رگ و پـی اش از بیـخ  خـدا سـوگند! ا

کنـده می شـد.« پـس در صبحگاهـی سـرد، او را بـا جامـه ای کاله دار بـه زندان بردند و 10 شـب 

یاد اندیشه ای جز جست و جوی سران ]و بزرگان[ اصحاب ُحجر نداشت. آن جا بود و ز

عمرو بن َحِمق
عمـرو بـن َحِمـق و ِرفاعـة بـن شـّداد بیـرون آمدنـد تـا در مدائـن فـرود آمدند و سـپس راهی 

بـن  کـه  ُعَبیـداهلل  آبـادی  کارگـزار آن  گشـتند.  کوهـی پنهـان  بـه موصـل درآمدنـد و در  شـده، 

برابـرش  ی حرکـت نمـود و آن دو  بـه سـوی و بـا سـپاهی  و  گاه شـد  آ نـام داشـت،  ابی بلتعـه 

از  نمی توانسـت  پـس  بـود؛  شـکم[  آوردن  آب   =[ استسـقاء  بیمـاری  دچـار  عمـرو  درآمدنـد. 

گفـت:  کنـد. اّمـا ِرفاعـه جوانـی نیرومنـد بـود و بـر اسـبی راهـوار نشسـت و بـه عمـرو  خـود دفـاع 

»می خواهـی از تـو دفـاع کنـم؟« پاسـخ داد: »کشـته شـدن تـو برای مـن چه سـودی دارد؟ خود را 

ی[ برایش راهی  نجـات بخـش!« پـس ِرفاعـه بـه آنـان هجـوم آورد و آنـان ]با کنار رفتـن از برابـر و

کـه  کـه اسـبش او را ]از معرکـه[ بیـرون ُبـرد. سـواران بـه تعقیبـش روان شـدند و او  گشـودند تـا آن 

ی می رسـید، بـا تیـر خویـش مجـروح می کـرد  کـه بـه و تیرانـدازی زبردسـت بـود، هـر سـواری را 

کردنـد. از  کشـیدند و عمـرو بـن َحِمـق را دسـتگیر  یـا اسـبش را پـی می نمـود. پـس از او دسـت 

کنیـد، بـه سـالمتتان نزدیک تـر  گـر رهایـش  کـه ا او پرسـیدند: »کیسـتی؟« پاسـخ داد: »کسـی 

یانبارتـر.« بـاز هـم پرسـیدند و او خـود را معّرفـی نکـرد. ی را بکشـید، برایتـان ز گـر و اسـت؛ و ا

کـه عبدالّرحمـان بـن عبـداهلل بـن عثمـان ثقفـی  کـم موصـل  ی را نـزد حا ابن ابی بلتعـه و )56(
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یـه در  یـه نوشـت. معاو ی را شـناخت و خبـرش را بـرای معاو بـود، فرسـتاد. او بـا دیـدن عمـرو و

یم. پس بر  ی سـتم روا دار ی ُنـه دشـنه بـر عثمـان زد و مـا نمی خواهیـم بر و پاسـخش نوشـت: »و

کـرد!« پس او را بیـرون آوردند و ُنه دشـنه بر  ی بـا عثمـان  او ُنـه ضربـه بـا دشـنه بـزن؛ چنـان کـه و

یه فرسـتادند؛ و این  کـه بـا ضربـۀ اّول یـا دوم جان داد. سـپس سـرش را به سـوی معاو ی زدنـد  و

که در دوران اسالم از سویی به سویی برده شد. نخستین سری بود 

امینـی گویـد: ایـن صحابـی با عظمت، عمرو بن َحِمق، همان کسـی اسـت که عبادت 

]بسـیار[، صورتـش را کهنـه و فرسـوده سـاخته بـود1 و نـزد همیـن جماعـت و جـز ایشـان، عـادل 

گـر »عدالـت صحابـه« بـه سـوی  کـردارش حّجـت اسـت. البّتـه ا گفتـار و  شـمرده می شـود و 

کـه در بی شـرمی و بی بندوبـاری و بی پروایـی شـهره هسـتند کشـیده نشـود، همچـون:  افـرادی 

یاد بـن ابیه،  مغیـرة بـن ُشـعبه، حکـم بـن ابی العـاص، ولیـد بـن عقبـه، عبـداهلل بن ابی سـرح، ز

و  آورد؛  بـار  بـه  برایشـان  رسـوایی  ننگیـن،  کارهـای  کـه  قریـش  فرومایـۀ  و  پسـت  جوانـکان  و 

کارکشـته و اسـتوار و حکیم  که عبادْت ایشـان را رنجور و زار نمود و شـریعت آن ها را  دیگرانی 

کسـانی همچـون: عمـرو بـن َحِمـق،  نمـود و طاعـت و عبـادْت آن هـا را فرسـود،  شـامل نشـود؛ 

ید بن صوحان، صعصعة بن صوحان، و همانندانشان! ُحجر بن  َعدّی،  َعدّی بن حاتم، ز

کـه انتقـام و کشـتن عمـرو چـه توجیهـی داشـت و بـه کـدام جـرم باید ُنـه ضربه  مـن ندانـم 

کـه  کـرد! چنـان  را یکسـره  کارش  یـا دوم  اّول  بـار  کـه در همـان  او می زدنـد؛ ضربه هایـی  بـه 

کتـاب )69/9-169( آوردیـم، همـۀ صحابـه در ماجـرای قتـل عثمـان دسـت  پیش تـر در همیـن 

داشـتند و یـا سـبب بودنـد و یـا عامـل مسـتقیم؛ پـس چـرا از آنـان بازخواسـت نشـد و قصـاص 

کـه تنهـا پایبنـد والیـت موالمـان امیرالمؤمنیـن، یعنـی والیـت  گشـتن تنهـا ویـژۀ مردانـی شـد 

نکـرد  تجهیـز  زبیـر  و  َطلحـه  علیـه  را  سـپاهیان  آن  یـه  معاو چـرا  بودنـد؟  رسـول؟ص؟،  و   خـدا 

یختن  و لشـکریان را بـه سـوی آن هـا نفرسـتاد کـه بیـش از همـه بـر عثمان سرسـخت بـوده، در ر

کرده است. ی را چنین وصف  که پیش تر آوردیم، و 1. سبط پیامبر، امام حسین؟ع؟ در نامه ای به معاویه 
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گاه  گشـت، آن  یـه موجـب قتـل عثمـان  کسـی جـز خـود معاو خـون او دسـت داشـتند؟ چـه 

گلـوی[ او  کـه شمشـیر بـه بریـدن گاه ]و  کشـید تـا آن  یـد و انتظـار  کـه در یـاری اش درنـگ ورز

رسـید؟ چـرا مـردم مدینـه و دیگـران را عیـب می گرفـت و تهدیـد می کرد و بازخواسـت می نمود 

یـده  کار سسـتی ورز کـه در ایـن  کشـیده اند؛ اّمـا در بـارۀ خـودش  کـه از یـاری عثمـان دسـت 

بـود، چنیـن نمی کـرد؟ آری؛ همـۀ این کارهـا بـر ضـّد دوسـتاران علـی _ صلـوات اهلل علیـه _ صـورت 

کـه پیشتازشـان زادۀ هنـد جگرخـوار بـود! می پذیرفـت و نـه دشـمنان علـی 

که عثمان با ضربه های عمرو از پای درآمده اسـت؟  آیا معاویه می توانسـت اثبات نماید 

حـال آن کـه موّرخـان تصریـح می کننـد آن کـه کار عثمـان را یکسـره کـرد، ِکنانة بن ِبْشـر تجیبی 

بود. در شعر ولید بن عقبه آمده است:
که از مصر آمد. کشتۀ تجیبی است  هل بهتریِن مردم پس از سه تن )= پیامبر و شیخین(، 

گفته است: و همو یا دیگری 
گرز را بر سر وی فرود آورد و سر و پیشانی اش را در هم شکست. آن مرد تجیبی 

یخ األمم و الملوک: 132/5 ]394/4[( )أنساب األشراف َبالُذری: 98/5 ]221/6[؛ تار

کـرده  کـم )المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: 106/3 ]114/3 و 115[( بـا سـند خویـش روایـت  حا

ی گفـت: ›مـن در زمـرۀ محاصـره کننـدگان عثمـان بـودم.‹ پرسـیدم: ›آیـا  اسـت: »کنانـۀ َعـَدو

کـه اهـل مصـر بـود، او  محّمـد بـن ابی بکـر او را کشـت؟‹ پاسـخ داد: ›نـه؛ بلکـه َجَبلـة بـن ایهـم 

کشـت و خـود در همـان  کبیـرۀ سـکونی  گوینـد: ›او را  گفتـه اسـت: »برخـی  کشـت.‹« همـو  را 

گروهی نیز    ِکنانة بن ِبْشـر تجیبی را قاتل عثمان شـمرده اند. شـاید اینان  کشـته شـد.‹  هنگام 

گفته است: ی دست داشته اند. ولید بن عقبه  _ خدایشان لعنت کند! _ همگی در قتل و

که از مصر آمد..« کشتۀ تجیبی است  هل بهتریِن مردم بعد از پیامبرشان، 

کسی  در اإلستیعاب )477/2 و 478 ]قسمت سوم/ص1044-1046[( آمده است: »نخستین 

گرفـت و عثمـان بـه  ی را  یـش و کـه ر کـه در خانـۀ عثمـان بـر او درآمـد، محّمـد بـن ابی بکـر بـود 

)57(

43/11



79 معاویه و ُحجر بن َعدّی و یارانش

کـه بـه خـدا سـوگند! پـدرت آن را گرامـی می داشـت.‹  او گفـت: ›ای بـرادرزاده! آن را رهـا کـن؛ 

کـه  یـد و بیـرون رفـت. سـپس رومـان بـن سـرحان درون آمـد  پـس محّمـد بـن ابی بکـر حیـا ورز

کوتـاه قـد و محـروم ]از ُحسـن چهـره و جمـال[1 و در شـمار قبیلـۀ مـراد و از تیـرۀ  کبـود و  مـردی 

گفـت: ›ای نعثـل!  ی عثمـان ایسـتاد و  یـارو کـه داشـت، رو ی بـا خنجـری  »ذو اصبـح« بـود. و

بـر چـه دینـی هسـتی؟‹ عثمـان گفـت: ›مـن نعثـل نیسـتم؛ بلکـه عثمـان بـن َعّفان هسـتم و بر 

گفـت: ›دروغ می گویـی.‹ سـپس  دیـن ابراهیـم و حق گرایـی مسـلمانم و از مشـرکان نیسـتم.‹ 

بـر گیجـگاه چپـش ضربـه ای زد و او را کشـت و سـپس عثمـان بـر زمیـن افتـاد.

گفته انـد:  ی بـوده، اختـالف اسـت. برخـی  کسـی عامـل مسـتقیم قتـل و کـه چـه  در ایـن 

گفته انـد: ›محّمـد بـن ابی بکـر او را  گروهـی  کشـت.‹  ›او را محّمـد بـن ابی بکـر بـا دشـنه ای 

کـرد و قاتـل عثمـان، سـودان بـن حمـران بـود.‹ برخـی  کسـی دیگـر یـاری اش  نـگاه داشـت و 

کـه مـردی از بنی اسـد بـن  گفته انـد: ›رومـان  ی دانسـته اند. عـّده ای  رومـان یمامـی را قاتـل و

یـش او را گرفت و تکان داد  خزیمـه بـود، او را کشـت.‹ گروهـی گفته انـد: ›محّمـد بن ابی بکر ر

گفـت:  کـرد و نـه ابن ابی سـرح و نـه ابن عامـر!” عثمـان بـه او  کفایتـت  یـه  گفـت: “نـه معاو و 

کـه نـزد پـدرت حرمـت  یشـی را می َکشـی  کـه بـه خـدا سـوگند! ر کـن؛  یشـم را رهـا  “بـرادرزاده! ر

کـه در ایـن هنـگام،  کـه تـو را بـا مـن در چنیـن حالـی ببینـد.”‹ گوینـد  داشـت و او راضـی نبـود 

کـه در ایـن حـال، بـه یکـی از همراهانـش اشـاره  گفته انـد  کـرد و بیـرون شـد. نیـز  ی رهایـش  و

کشتند. و خدا داناتر است.« نمود و او ضربتی بر عثمان زد و او را 

کـه از المسـتدرک علـی الّصحیحیـن آوردیـم، بـا ایـن عبـارت نقـل  نیـز همـو همـان روایـت را 

کـه محّمـد بـن َطلحـه گفـت: »بـه   ِکنانـه گفتم: ›آیـا محّمد بـن ابی بکر در کشـتن عثمان  کـرده 

گفت: “برادرزاده! تو  ی بر عثمان درون شـد و او  دسـت داشـت؟‹ پاسـخ داد: ›پناه بر خدا! و

گفتم:  ی بیرون رفت و دسـت به خونش نیالود.‹  گفت و و قاتل من نیسـتی.” و با او سـخنی 

کـه بـا سـیاق تناسـب دارد. در تهذیـب الکمـال و نهایـة  1. در متـن، »محـدود« آمـده و ترجمـۀ ایـن واژه، تنهـا معنایـی بـود 
کـه درسـت تر بـه نظـر می رسـد. )ن.( األرب، »مجـدور« یعنـی »آبلـه رو« آمـده 
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کـه سـه روز  ›چـه کسـی او را کشـت؟‹   ِکنانـه گفـت: ›مـردی از مصریـان بـا نـام َجَبلـة بـن ایهـم 

در مدینـه می گشـت و می گفـت: “مـن قاتـل نعثـل هسـتم.”‹«

ِضـره: 130/2 ]64/3[( همـان سـخن ابوعمـر در اإلسـتیعاب  یـاض الّنَ محّب الّدیـن طبـری )الّر

یـد و از خانـه بیـرون رفـت و رومـان بـن سـرحان درون  کـه محّمـد بـن ابی بکـر شـرم ورز را آورده 

گویـد: »قاتلـش را َجَبلـة بـن ایهـم یـا اسـود تجیبـی یـا َیسـار بـن  کشـت. همـو  آمـد و عثمـان را 

گفته اند.« غلیاض نیز 

ــه:  ــة و الّنهای کــه ابن َکثیــر )البدای ــخ مدینــة دمشــق: 408/39[ ضمــن حدیثــی  ی کر ]تار ابن عســا

لقبــش حمــار  کــه  اهــل مصــر  و  کندیــان  از  »مــردی  اســت:  گفتــه  آورده،   )]207/7[ 175/7 

ی را رومــان دانســته اســت.  کشــت[. َقتــاده نــام و کنیــه اش ابورومــان بــود، آمــد ]و عثمــان را  و 

ــود.‹ برخــی نامــش را ســودان بــن رومــان مــرادی  گفتــه اســت: ›کبــود و ســرخ مو ب کســی دیگــر 

کشــت، اســود بــن حمــران بــود  کــه عثمــان را  دانســته اند. از ابن عمــر نقــل شــده اســت: ›کســی 

کوچک بر او ضربه زد.‹ ... .« که شمشیری ُبرنده در دست داشت و با نیزه ای 

کـه برخـی  کرده انـد  کـه برخـی یـاد  گویـد: »ایـن  ابن َکثیـر )البدایـة و الّنهایـه: 198/7 ]221/7[( 

ی را تسـلیم نمـوده و بـه قتلـش راضـی بوده انـد، درسـت نیسـت. بـه گونۀ صحیح  از صحابـه و

هیـچ روایتـی نیامـده کـه کسـی از صحابـه بـه قتـل عثمـان؟ضر؟ راضـی بـوده باشـد.1 بلکـه همۀ 

ی را دشـنام می دادنـد. البّتـه برخـی از  کار ناخشـنود و متنّفـر بودنـد و قاتـل و صحابـه از ایـن 

کنـد؛ همچـون: عّمـار بـن یاسـر،  کـه عثمـان خـود را از خالفـت خلـع  آنـان دوسـت داشـتند 

محّمـد بـن ابی بکـر، عمـرو بـن َحِمـق، و جـز آنـان.«

کشــتن عمــرو بــن َحِمــق بــا یــک  کــه پــس از  کــدام توجیــه فرمــان داد  وانگهــی زادۀ هنــد بــا 

کــه  ــا در شــریعت دســتور تعّبــدی رســیده  ی فــرود آورنــد؟ آی ــر و ــه ب ــه ضرب ــا ُن ــا دو [ ضربــه، ت ]ی

ــه  ــا تنهــا ب ــه زننــد ی ــه زده، ضرب ــه دیگــری ضرب کســی ب کــه  ــرای قصــاص، بــه همــان دفعــات  ب

یابید. د نهم آوردیم، بنگرید تا درست را از نادرست بشناسید و حقیقت آشکار را در این زمینه در
ّ
1. به آن چه در مجل
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ــل اســت؟ شــاید فقیــه  کــه مقصــود از قصــاص، یعنــی اعــدام قات کفایــت می شــود  مقــداری 

ــم! ــا نمی دانی ــه م ک ــته  ــوازی داش ــه ج بنی امّی

گردانـده شـده  گردانـده شـد؛ و ایـن نخسـتین سـِر  افـزون بـر ایـن، چـرا سـِر او شـهر بـه شـهر 

در اسـالم بـود؟ )معـارف ابن  ُقَتیبـه: ص127 ]ص292[؛ اإلسـتیعاب: 404/2 ]قسـمت سـوم/ص1174[؛ 

اإلصابـه: 5331/2؛ البدایـة و الّنهایـه: 48/8 ]52/8[(

یه  نسب شـناس مشـهور، ابوجعفر محّمد بن حبیب )المحّبر: ص490( آورده اسـت: »معاو

کـه پیش تـر  گرداْنـد  کـه از شـیعیان بـود، برافراشـت و در بـازار  سـِر عمـرو بـن َحِمـق ُخزاعـی را 

]البدایـة  ابن َکثیـر  بـود.«  کشـته[  ]و  کـرده  دسـتگیر  جزیـره  در  را  او  اّم حکـم  بـن   عبدالّرحمـان 

گرداندند؛ و این نخسـتین سـری  گوید: »این سـر را در شـام و جای های دیگر  و الّنهایه: 52/8[ 

که در زندان  ی را برای همسـرش، آمنه دختر شـرید  یه سـِر و گردانده شـد. سـپس معاو که  بود 

ی دسـتش را بـر پیشـانی او نهـاد و دهانـش  ی بـود، فرسـتاد و آن را در دامنـش انداختنـد. و و

ی را از مـن نهـان سـاختید و سـپس کشـته اش را بـه مـن هدیـه  را بوسـید و گفـت: ›دیرزمانـی و

کـه نـه مـن از او ناخوش دلـم و نـه او از مـن  نمودیـد. بـه ایـن هدیـه خوشـامد می گویـم در حالـی 

ناخوش دل اسـت!« 

یـه، آن هنـد جگرخـوار، هسـتند  آری؛ این هـا و همانندهایـش نمونه هـای فقـه مـادِر معاو

کار را بـا عمـوی پیامبـر بـا عظمـت، سـرور شـهیدان حمـزه _ سـام اهلل علیـه _ برایـش  کـه انجـام آن 

ی نمـود و آن جنایـت را در حـّق سـرور  یـه نیـز از پـدرش پیـرو جایـز جلـوه داد و یزیـد بـن معاو

جوانـان بهشـتی، سـبط پیامبـر، حسـین _ صلـوات اهلل علیـه _ انجـام داد و او و خانـدان و یـاران 

گرداْنـد.  گرامی شـان را بـر نیـزه در شـهرها  کشـت و سـرهای  بزرگـوارش را بـا زشـت ترین شـکل 

کـه  گذشـت روزگاران آن را نشـوید و لّکـۀ ننگـی  کـه  پـس ایـن دو را ننگـی بـر دامـن نشسـت 

یادکردش با جاودانگی همراه است.

گفته است: »این را ابن حّبان ]الّثقات: 275/3[ با سند نیکو آورده است.« 1. او 

45/11
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گــر قصاصــی در میــان بــود، بایــد صاحبــان خــون، یعنــی فرزنــدان عثمــان،  وانگهــی ا

گــر صاحــب خــون وجــود نداشــت یــا از انجــام قصــاص ناتــوان بــود،  انجــام می دادنــد و ا

کــه هــم صاحــب اختیــار خــون ]و قصــاص[  اجــرای ایــن حکــم بــر عهــدۀ خلیفــۀ آن زمــان بــود 

کســی در آن روزگار و پیش تــر، موالمــان  اســت و هــم بــر مؤمنــان از خودشــان ســزاوارتر؛ و چنیــن 

ــن َحِمــق همــواره  ــه او می ســپردند. عمــرو ب کار را ب ــد ایــن  کــه بای ــود  امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ ب

گاه بــود  یــش نســبت بــه خــود آ کنــارش بــود، او را می دیــد و از حــال و روز و فرمان بردار  در 

کــه در راه خــدا، ســرزنش  کســی  کــه قصــاص شــود، امــام چنیــن می کــرد؛ همــان  گــر الزم بــود  و ا

کــس در او اثــر نمی نهــاد و عدالتــش بــرای دور و نزدیــک یکســان و دســتش نیــز بــرای ایــن  هیــچ 

ی  کــه ســایه ای از صاحبــش پیــرو گشــاده بــود. عمــرو نیــز از او فرمــان می ُبــرد و بیــش از آن  کار 

گــر  یــه در آن روز تنهــا یکــی از افــراد ایــن اّمــت بــه شــمار می رفــت _ ا کنــد، پیــرو او بــود. پــس معاو

ــه رســان  کاروان آذوق ــه  ــود[ و ن کاره ب کنــد! _ و ]هیــچ  ــر او صــدق  ــت« ب ــراد ایــن اّم »یکــی از اف

ی منــوط نمی شــد؛  گرفــت و نــه ســپاهیان. و هیــچ یــک از احــکام شــریعت بــه و او در بــر مــی 

 اّمــا میــل بــه بــدکاری در حــّق دوســتاران امیرالمؤمنیــن؟ع؟ او را در چنیــن ورطــه ای افکنــد؛ 

و خداوند در پیگرد و حسابرسی او است.

صیفی بن فسیل
ی می گریختنـد و کسـانی  یـاد در جسـت و جـوی یـاران ُحجـر بسـیار کوشـید و آنـان از و ز

یـاد  کـه بدان هـا دسـت می یافـت، دسـتگیر می کـرد. قیـس بـن عبـاد َشـیبانی نـزد ز از ایشـان را 

آمـد و بـه او گفـت: »مـردی از مـا بـه نـام صیفـی بـن فسـیل از سـران یـاران ُحجر اسـت و بیش از 

گفـت: »ای  او  بـه  آوردنـد.  را  او  و  فرسـتاد  ی  پـی و یـاد در  ز کین تـوزی می کنـد.«  تـو  بـا  همـه 

یـاد  دشـمن خـدا! در بـارۀ ابوتـراب چـه می گویـی؟« پاسـخ داد: »ابوتـراب را نمی شناسـم.« ز

گفـت: »چـه خـوب هـم می شناسـی! آیـا علی بـن ابی طالب را نمی شناسـی؟« گفـت: »آری.« 

یاد گفت: »ابوتراب همو اسـت.« صیفی پاسـخ داد: »نه؛ او ابوالحسـن و ابوالحسین است.«  ز
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ی ابوتـراب اسـت؛ و تـو می گویـی  کـه و گفـت: »امیـر بـه تـو می گویـد  ی  فرمانـدۀ پاسـبانان بـه و

گویـم و هماننـد او بـه  کـه مـن هـم دروغ  گویـد، می خواهـی  گـر امیـر دروغ  گفـت: »آیـا ا ی  نـه؟« و

گناهانـت افـزوده شـد. آن چوبدسـت را  گفـت: »ایـن نیـز بـه  یـاد بـه او  گواهـی دهـم؟« ز باطـل 

گفـت: »بـاورت در بـارۀ علـی چیسـت؟« پاسـخ داد:  یـاد  یـد!« آن را آوردنـد. ز بـرای مـن بیاور

کـه در بـارۀ بنـده ای از بندگان خدا دارم، همان را در بـارۀ امیرالمؤمنین دارم.«  »برتریـن بـاوری 

کـه بـه  کـه بـه زمیـن بچسـبد!« پـس او را چنـدان زدنـد  »گردنـش را بـا چوبدسـت چنـان بزنیـد 

گفـت: »بـاز می پرسـم؛  بـه صیفـی  گفـت: »از او دسـت بکشـید!« و  زمیـن چسـبید. سـپس 

گـر مرا با تیغ هـا و خنجرها پـاره پاره  نظـرت در بـارۀ علـی چیسـت؟« گفـت: »بـه خدا سـوگند! ا

یـاد گفـت: »یـا علـی را لعـن می کنـی و یا  کنـی، جـز آن چـه از مـن شـنیدی، نخواهـی شـنید!« ز

کـه لعنـی از مـن  ی پاسـخ داد: »پـس بـه خـدا سـوگند! پیـش از آن  گردنـت را خواهـم زد!« و

یـاد گفـت: »او  بشـنوی، گردنـم را خواهـی زد؛ پـس مـن خوشـبخت می شـوم و تـو تیره بخـت.« ز

کنید و به  گردنش از پشـت برانید ]و بَبرید[!« آن گاه، دسـتور داد: »او را در زنجیر  را با فشـار بر 

کشتند. ید!« سپس او را همراه ُحجر و دیگر یارانش  بند انداز

امینـی گویـد: ایـن جنایتـی اسـت بـس بـزرگ در حـّق مـردی که می گویـد: »پـروردگارم اهلل 

کـه  نکـرده  گناهـی  هیـچ  و  دارد  ایمـان  حـق  امـام  والیـت  و  پیامبـر  رسـالت  بـه  و  اسـت.« 

کـه زادۀ سـمّیه برابـر دسـتور زادۀ هنـد جگرخوار بر  مسـتوجب چنـان شـکنجه و کیفـری باشـد 

کـه قـرآن به آن دسـتور داده و سـّنت با  او روا داشـت؛ و تنهـا جرمـش سـر سـپردن بـه والیتـی بـود 

کید نموده است. نص های متواتر بر آن تأ

را تطهیـر و  او  و  فرمـان داده  را  ی  از و ی  پیـرو کـه خداونـد  کسـی  لعـن  از  آیـا خـودداری 

کار و نیز  تقدیـس نمـوده، شـکنجه و حبـس و قتـل را روا می سـازد؟ مـن ندانـم! فرزنـد آن زن زنـا

گاه  کـه او را بـر فرمان روایـی شـهرها چیـره سـاخت، بـه خوبـی از رأی حقیقـی صیفـی آ کسـی 

کبـری، آن دو را برانگیخـت تـا دسـت بـه خـون  کینـۀ شـعله ور بـه صاحـب والیـِت  بودنـد؛ اّمـا 
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کارهـا  کـه نیکـوکار اسـت. و سـرانجاِم  کـرده در حالـی  کـه خـود را تسـلیم خـدا  کسـی بیاالینـد 

بـه سـوی خـدا اسـت!

بیصة بن ضبیعه
َ
ق

یـاد فرمانـدۀ پاسـبانانش، شـّداد بـن هیثـم، را بـه سـوی َقبیصـة بـن ضبیعـة بـن حرملـۀ  ز

َعْبسـی فرسـتاد و َقبیصـه در میـان قبیلـه اش بانـگ بـرآورد و آنـان را بـه یـاری طلبیـد و شمشـیر 

کم شـمار بودنـد، بـا وی  کـه  برگرفـت. ِرْبِعـّی بـن ِحـراش بـن جهـش َعْبسـی و مردانـی از قومـش 

گفـت: »خـون و مالـت در امـان  کـه بجنگـد. فرمانـدۀ پاسـبانان  همـراه شـدند و او خواسـت 

یافتـی. پـس چـرا  گفتنـد: »امـان  او  بـه  یارانـش  کشـتن می دهـی؟«  بـه  را  اسـت. چـرا خـودت 

گـر بـه دسـت  خـودت و مـا را بـه کشـتن می دهـی؟« پاسـخ داد: »وای بـر شـما! بـه خـدا سـوگند! ا

ایـن زنـازاده فرزنـد روسـپی افتـم، هرگـز رهایـی نیابـم تـا مرا بکشـد.« گفتنـد: »نه.« پس دسـت در 

گفـت:  یـاد  یـاد بردنـد. چـون بـر وی درون شـدند، ز دسـت ایشـان نهـاد و آنـان وی را بـه سـوی ز

کـه بـر دیـن خـود تعزیـت و تسـلیت شـنوید! هـال بـه  »کاری بـا شـتاب و عجلـه! نزدیـک اسـت 

خـدا سـوگند! بـرای تـو گرفتـاری ای قـرار دهـم کـه از بـارور سـاختن فتنه هـا و سرکشـی بـر امیران، 

دسـت بـداری و بـه خـود مشـغول شـوی!« او پاسـخ داد: »مـن نـزد تـو نیامـدم، مگـر به شـرط امان 

کنید!« وی نیز همراه با شماری از یاران ُحجر کشته شد. یافتن.« گفت: »او را به زندان روانه 

عبداهلل بن خلیفه
کـه همـراه  یـاد،  ُبَکیـر بـن حمـران احمـری را بـه سـوی عبـداهلل بـن خلیفـۀ طائـی فرسـتاد  ز

نمـود  گسـیل  یارانـش  از  را همـراه شـماری  یـاد،  ُبَکیـر  ز  ُحجـر در صحنه هـا حضـور داشـت. 

ی روان شـدند تـا او را در مسـجد  َعـدّی بـن حاتـم یافتنـد و بیرونـش آوردنـد.  و آنـان در طلـب و

گرامـی جـان و آزاده بـود، در برابـر آن هـا  کـه انسـانی  ی  کـه می خواسـتند او را ببرنـد، و هنگامـی 

کـرد و بـا ایشـان بـه نبـرد پرداخـت. پس پیکـرش را زخمی و سـنگباران نمودند تا  از خـود دفـاع 

کـه زبـان  کـه فروافتـاد. خواهـرش میثـاء بانـگ زد: »ای جماعـت طـّی! آیـا ابن خلیفـه را  گاه  آن 
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کـه مـردم  ی را شـنید، ترسـید  و نیـزۀ شـما بـود، تسـلیم می کنـد؟« چـون  ُبَکیـر احمـری بانـگ و

آمدنـد  بیـرون  طـّی  زنـان  از  گروهـی  و  نهـاد  فـرار  بـه  پـا  پـس  بکشـند؛  را  او  و  آینـد  گـرد   طـّی 

و ابن خلیفه را به خانه ای بردند.

گفـت: »مـردم طـّی در برابـر مـن همدسـت شـدند  یـاد رسـید و   احمـری روان شـد تـا نـزد ز

که در مسـجد بود،  یاد به دنبال  َعدّی  گردم؛ پس نزد تو آمدم.« ز یارو  و من نتوانسـتم با آنان رو

فرسـتاد و او را حبـس نمـود و گفـت: »ابن خلیفـه را نـزد مـن بیـاور!«  و َعـدّی پیش تـر از ماجـرای 

کـه اینـان کشـته اند، نزد تو  یـاد گفـت: »چگونـه مـردی را  عبـداهلل خبـر داده شـده بـود، پـس بـه ز

گفت:  کشـته باشـند!«  َعدّی بهانه آورد و  گر او را  یاد پاسـخ داد: »او را بیاور، حّتی ا بیاورم؟« ز

ی را بـه حبـس افکنـد. همـۀ  یـاد و کـرده اسـت.« سـپس ز کجـا اسـت و چـه  کـه او  »مـن ندانـم 

یـاد  کـه در آن شـهر بودنـد، بـه پشـتیبانی از  َعـدّی برخاسـتند و بـا ز مـردم یمـن و ربیعـه و مضـر 

گفتند. ی سـخن  در بـارۀ و

گـر بخواهـی  گشـت و بـه  َعـدّی پیغـام داد: »ا عبـداهلل بیـرون آورده شـد و در ُبْحُتـر پنهـان 

کـه بیـرون آیـم تـا دسـت در دسـتت نهـم، چنیـن کنـم.«  َعـدّی برایـش پاسـخ فرسـتاد: »بـه خدا 

یـاد،  َعـدّی را فراخوانـد  گـر زیـر قدم هایـم نیـز بـودی، تـو را پنهـان نـگاه می داشـتم.« ز سـوگند! ا

کوفـه  کـه بـه مـن وعـده سـپاری تـا عبـداهلل را از  گفـت: »تـو را آزاد می کنـم، بدیـن شـرط  و بـه او 

گردانـی.« گفـت: »می پذیـرم.« پـس بازگشـت و بـه  کـوه طـّی روانـه  بیـرون سـازی و بـه سـوی دو 

گویم تا  یاد فرونشـیند، با او سـخن  عبداهلل بن خلیفه پیغام داد: »بیرون شـو؛ تا هرگاه خشـم ز

کوه حرکت نمود و پیش  به خواسـت خدای تعالی بازگردی.« سـپس عبداهلل به سـوی آن دو 

کرد. یـاد، در همـان جـا وفـات  از مـرگ ز

گواهی دروغین بر ضّد حجر
ه ها را فراخواند: 

ّ
یاد 12 تن از یاران ُحجر بن  َعدّی را به زندان افکند و سپس سران محل ز

ۀ تمیم و هْمدان؛ 
ّ
ۀ اهل مدینه؛ خالد بن عرفطه، سرکردۀ محل

ّ
عمرو بن ُحَریث، سرکردۀ محل
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ۀ مذحج 
ّ
کنده؛ و ابوبردة بن ابی موسی، سرکردۀ محل ۀ ربیعه و 

ّ
قیس بن ولید، سرکردۀ محل

گردآورده و آشکارا خلیفه را ناسزا  که ُحجر مردم را پیرامون خود  گواهی دادند  و اسد. اینان 

شایستۀ  تنها  خالفت  که  می کند  اّدعا  فراخوانده،  امیرالمؤمنین  با  نبرد  به  را  مردم  و  گفته 

می طلبد  رحمت  برایش  و  نموده  آشکار  را  ابوتراب  بودن  معذور  و  است  ابوطالب  خاندان 

از سرکردگان  یند،  او که همراه  این 12 تن  و  بیزاری می جوید؛  از دشمنان و ستیزه گرانش  و 

که این  گفت: »گمان ندارم  گواهی آنان نگریست و  یاد به  یارانش و همفکران او هستند. ز

که شاهدان بیش از چهار تن باشند.« پس مردم را  کارساز باشد. دوست دارم  گواهی قاطع و 

گفت: گواهی دهند؛ و  یان ُحجر  فراخواند تا به ز

»بـر گواهـی ای ماننـد ایـن گواهـی دهیـد! هـال بـه خـدا سـوگند! همانا بـر بریـدن رگ گردن 

خائـن احمـق تـالش می کنـم!« عثمـان بـن ُشـَرْحبیل تیمی نخسـتین کسـی بود که برخاسـت 

گفـت: »نخسـت نـام قریشـیان را بنویسـید و سـپس نـام  یـاد  گفـت: »نـام مـرا بنویسـید!« ز و 

کـه مـا و امیرالمؤمنیـن، آنـان را بـه درسـتی و پایـداری بـر راه1 می شناسـیم.« پـس 70  کسـانی را 

یـاد گفـت: »نـام این ها را حـذف کنید، مگر کسـانی که به  ی شـهادت دادنـد. ز یـان و مـرد بـه ز

اصالت و نجابت و شایسـتگی در دین شـناخته شـده باشـند!« پس نام ها را انداختند تا آن 

بـن  بـن  َسـْعد  آن هـا عمـر  میـان  کـه در  نفـر  یعنـی 44  تعـداد رسـیدند،  ایـن  بـه  آن جمـع  کـه 

ابی وّقاص، شمر بن ذی الجوشن، شبث بن ِرْبِعی و زجر بن قیس بودند.

ابن بزیعـه  را  او  کـه  بـود  حضیـن  بـرادر  ُمنـذر،  بـن  شـّداد  دهنـدگان،  گواهـی  از  یکـی 

یاد گفت: »مگـر او پدر ندارد تا به  گواه نامـه بـه همین سـان نوشـت. ز می گفتنـد؛ و نامـش را در 

ی برادر حضین  ی گفتنـد: »و گـردد؟ او را از فهرسـت گواهـان حـذف کنیـد!« به و او منسـوب 

کردنـد. ایـن خبـر بـه  گفـت: »او را بـه پـدرش نسـبت دهیـد!« پـس چنیـن  بـن ُمنـذر اسـت.« 

گفـت: »آه از ایـن زنـازاده! مگـر مـادر خـودش معروف تـر از پـدرش نیسـت؟ بـه  شـّداد رسـید و 

کـس جـز مـادرش سـمّیه نسـبت داده نمی شـود.« خـدا سـوگند! بـه هیـچ 

که در پایداری بر دشمنی با امیرالمؤمنین علی؟ع؟ و اهل بیتش معروف بودند. 1. مقصودش کسانی است 
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گواهـان، نـام شـریح بـن حـارث و شـریح بـن هانـی نیـز نوشـته شـده بـود. شـریح  در میـان 

ی بسـیار روزه گیرنـده  کـه و گفتـم: ›هـال  از مـن پرسـیدند.  گویـد: »در بـارۀ ُحجـر   بـن حـارث 

گواه نامـه نـام  کـه در  گویـد: »بـه مـن خبـر رسـید  و نمازگزارنـده اسـت.‹« و اّمـا شـریح بـن هانـی 

ی نامـه ای بـه  کـردم.« سـپس و یـاد را دروغگـو دانسـته و نکوهـش  مـن نیـز آمـده اسـت. پـس ز

کـه در آن چنیـن نگاشـت: »مـرا خبـر  ی فرسـتاد  یـه نوشـت و همـراه وائـل بـن حجـر، نـزد و معاو

گواهـی مـن در بـارۀ ُحجـر ایـن اسـت  گواهـی نوشـته اسـت. همانـا  یـاد بـه نـام مـن  کـه ز رسـیده 

کـه او نمـاز بـر پـای مـی دارد و زکات می دهـد و همـواره حـّج و عمـره می گـزاَرد و امـر بـه معروف و 

گـر  گـر خواهـی، او را بکـش؛ و ا نهـی از منکـر می کنـد؛ و خـون و مالـش محتـرم اسـت. پـس ا

ی خـود  کـه و یـه نامـه را خوانـد، گفـت: »جـز ایـن نمی بینـم  خواهـی، او را رهـا کـن!« چـون معاو

گواهی شما بیرون ساخته است.« را از 

کار خـود  کوفـه و بـه  کـه بیـرون از  گواهـی، نـام َسـِرّی بـن وّقـاص حارثـی را نوشـتند  نیـز در 

مشـغول بـود.

که ناشـناس اسـت[ یا پسـر مادرش  که پسـر پدرش ]  گوید: این شـهادتی باطل بود  امینی 

]کـه سرشـناس اسـت[ )!( بـه دروغ بـر گروه هایـی از مردم بسـت کـه برخی از ایشـان، صالحان و 

کردنـد و بـه خـالف آن چـه بـه نـام ایشـان  کـه آن نسـبت سـاختگی را تکذیـب  نیکانـی بودنـد 

نوشـته شـده بـود، گواهـی دادنـد؛ همچـون: شـریح بـن حـارث و شـریح بـن هانـی و رهروانشـان. 

گواهـی در آن جـا حضـور نداشـتند؛ اّمـا دروغ سـازان بـه نـام آنـان شـهادت  برخـی نیـز هنـگام 

نوشـتند؛ همچـون: ابن وّقـاص حارثـی و همانندانش. شـماری از آنان هـم مردمی فرومایه بودند 

کاری آسـان می شـمردند و خون ریزی به سـبب آن را روا می شـمردند. اینان  گواهی باطل را  که 

نه جایگاهی در دین داشـتند و نه پیشـینه ای؛ همچون: عمر بن  َسـْعد، شـمر بن ذی الجوشن، 

یـاِد  کـه ز کردنـد  شـبث بـن ِرْبِعـی، و زجـر بـن قیـس. آنـان بـه شـهادتی باطـل فریـاد زده و هیاهـو 

کوفـه شـمرد. خـود  زنـازاده بـه سـبب آن، ایشـان را نیـکان و بـزرگان و خردمنـدان و دینـداران 
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گاه بـود؛ اّمـا میـل شـدید بـه بدخواهـی بـرای هـر هـوادار  یـه نیـز از اصـل ماجـرا بـه خوبـی آ معاو

کیفر دادن ُحجر و یاران صالح نیکویش را برای او خوشایند  گواهی باطل و  ابوتراب، پذیرفتن 

سـاخت. پـس بـا نابـود کـردن آنـان، ریشـه های صالح را برَکند و پیوندشـان را ]با اّمت اسـالمی[ 

کار ناشایسـت اعتنـا نکـرد. پـس  کـه ایشـان را نابـود سـاخت و بـه پیامدهـای ایـن  بریـد، آن روز 

این شکوه را تنها نزد خدا باید ُبرد!

حرکت دادن ُحجر و یارانش به سوی معاویه؛ و کشتن ایشان
یـاد، ُحجـر بـن  َعـدّی و یارانـش را بـه وائل بن ُحجر َحْضَرمی و کثیر بن شـهاب سـپرد و به  ز

که ایشـان را به سـوی شـام حرکت دهند. ایشـان شـامگاهان حرکت نمودند و  آن دو فرمان داد 

کـرد. چـون بـه محلـۀ  کوفـه بیرونشـان  کـه از  فرمانـدۀ پاسـبانان بـا آنـان همـراه شـد تـا هنگامـی 

کـه در آن جـا قـرار داشـت،  قبرسـتان عـرزم رسـیدند، َقبیصـة بـن ضبیعـۀ َعبسـی بـه خانـه اش 

نگریسـت و دخترانـش را دیـد کـه از بـام بدان هـا می نگرنـد. بـه وائل و کثیر گفـت: »مرا رخصت 

دهیـد تـا بـه خانـواده ام وصّیـت کنـم!« آن دو بـه او اجـازه دادنـد. چون به دخترانـش که در حال 

کت  گریسـتن بودند، نزدیک شـد، قدری سـکوت نمود و سـپس گفت: »آرام گیرید!« و آنان سا

کـه مـن در ایـن مسـیر از  شـدند. آن گاه، گفـت: »از خداونـد؟زع؟ پـروا کنیـد و صبـر پیشـه گیریـد؛ 

پـروردگارم یکـی از دو نیکوتریـن را آرزو دارم: یـا شـهادت کـه مایۀ سـعادت اسـت؛ و یا بازگشـت 

کـه شـما را روزی می دهـد و بـه جـای مـن، مخـارج و آذوقه تـان را  بـا سـالمتی بـه سـوی شـما. آن 

کفایـت می کنـد، خـدای تعالـی اسـت کـه زنده اسـت و نمیـرد و امیـد دارم که او شـما را بی پناه 

رهـا نسـازد و در نگهـداری از شـما، حـّق ]بندگـی[ مـرا پاس دارد.« سـپس حرکت نمـود و از کنار 

قومش گذشت و آنان برایش از خداوند سالمت خواستند.

آنـان 12 مـرد  و  بـه مـرج عـذراء نزدیـک دمشـق رسـاندند؛  را  تـا آن هـا  گشـتند  پـس روان 

بودنـد: ُحجـر بـن  َعـدّی، ارقـم بـن عبـداهلل، شـریک بـن شـّداد، صیفـی بـن فصیـل، َقبیصـة بن 

کریـم بـن عفیـف، عاصم بن عوف، َوْرقاء بن سـمی، کدام بن حّیـان، عبدالّرحمان  ضبیعـه، 
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یاد دو مرد دیگـر را همراه عامر  بـن  َحّسـان، محـرز بـن شـهاب، و عبـداهلل بن حوّیه. همچنیـن ز

گشـتند. سـپس  که با هم 14 مرد شـدند و در مرج عذراء حبس  بن اسـود به آنان ملحق نمود 

کثیـر بـن شـهاب فرسـتاد و آن دو را بـه حضـور پذیرفـت  یـه بـه دنبـال وائـل بـن ُحجـر و   معاو

که در آن آمده بود: گرفت و بر اهل شام خواند  و نامۀ آن دو را 

م �بسم اهلل الّرحم�ن الّرح�ی

به بندۀ خدا، معاویة بن ابی سـفیان امیرالمؤمنین، از زیاد بن ابی سـفیان. اّما بعد؛ همانا 

خداونـد آزمونـش را نسـبت بـه امیرالمؤمنیـن، آزمونـی نیکو قرار داد و بر دشـمنش پیـروز گرداْند و 

کـه بـر وی سـتم ورزیدنـد کفایـت نمـود. طاغوت هـای ترابـی )= پیـروان  از سـختی دفـع کسـانی 

ابوتـراب ؟ع؟( و صبائـی1 کـه سرکرده شـان ُحجـر بـن  َعـدّی اسـت، با امیرالمؤمنیـن به مخالفت 

برخاسـتند و از جماعـت مسـلمین جـدا شـدند و بـا مـا از دِر جنـگ درآمدند. پـس خداوند ما را 

بر ایشـان پیروز و چیره فرمود و من از نیکان و بزرگان و خردمندان و دینداران این شـهر خواسـتم 

تـا طبـق آن چـه دیده انـد و می داننـد، بر ایشـان گواهی دهند. آنان را به سـوی امیرالمؤمنین روانه 

نمودم و گواهی صالحان و نیکان این شهر را در ذیل همین نامه ام آورده ام.«

یـه آن نامـه و گواهی شـاهدان بر ضـّد ُحجر و یارانش را خواند، گفت: »در بارۀ  چـون معاو

یـد؟«  یانشـان شـهادت دادنـد، چـه رأیـی دار کـه شـنیدید، بـه ز گونـه  کـه مردمشـان ایـن  اینـان 

کنـی تـا  کـه آنـان را در آبادی هـای شـام بپرا گفـت: »رأی مـن آن اسـت  یزیـد بـن اسـد َبَجلـی 

از  »اّمـا بعـد؛ آن چـه  یـاد نوشـت:  ز بـه  یـه  بـه حسابشـان رسـند.« معاو ایـن مناطـق  سرکشـان 

کـرده  گـزارش  یـان ایشـان  کـه نـزد تـو  هسـتند بـه ز گواهانـی  گواهـی  ماجـرای ُحجـر و یارانـش و 

کـه بـرای آن یافتـم، معـادل ستاره پرسـتان اسـت )اعتقـادات فـرق المسـلمین و المشـرکین تألیـف فخـر  1. تنهـا معنایـی 
رازی: ص90(؛ و ندانـم کـه بـا ایـن مقـال سـازگار اسـت یـا خیـر.)م.( در متـن، »الترابّیـۀ الصبائّیـۀ« آمـده، ولـی در األغانی، 
از  مقصـود  آمـده،  متـن  در  آنچـه  بـا  برابـر  اسـت.  شـده  درج  السـبئّیۀ«  »الترابّیـۀ  طبـری،  یـخ  تار در  و  السـاّبۀ«  »الترابّیـۀ 
»صبائّیۀ«، با اندکی تسـامح، می تواند از دین برگشـتگان باشـد؛ و برابر با نقل األغانی، گویا مقصود دشـنام دهندگان به 
صحابـه و یـا عثمـان باشـد؛ و مطابـق نقـل طبـری، مـراد پیروان عبداهلل بن سـبأ هسـتند کـه برخی به دروغ، شـیعیان علی 

بـن ابی طالـب؟ع؟ را بـدو منسـوب می سـازند. )ن.(
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رهـا  از  بهتـر  کشتنشـان  کـه  می رسـد  نظـرم  بـه  گاهـی  اندیشـیدم.  آن  در  و  یافتـم  در بـودی، 

کشتنشان است. و الّسالم.« که بخشودنشان بهتر از  گاه می بینم  کردنشان است؛ و 

ی فرسـتاد: »اّما بعـد؛ نامه ات  یـاد در پاسـخ، نامـه ای بـا یزیـد بـن حجّیـۀ تمیمـی بـرای و ز

کـه در مـورد آن هـا امر  یافتـم و در شـگفت شـدم  را خوانـدم و رأیـت را در بـارۀ ُحجـر و یارانـش در

یانشـان شـهادت  گاه ترنـد، بـه ز کـه از وضـع ایشـان آ کـه کسـانی  بـر  تـو مشـتبه گشـته؛ حـال آن 

گـر بـه ایـن شـهر نیـازی داری، دیگـر ُحجـر و یارانـش را بـه سـوی  داده انـد و آن را دانسـتی! پـس ا

من نفرسـت!«

یزیـد بـن حجّیـه حرکـت نمـود تـا در عـذراء بـه آنـان برگذشـت و گفـت: »ای شـمایان؛ بـه 

کـه حکـم َبراءت شـما صـادر گردد؛ زیـرا نامـه ای دارم که فرمان  خـدا سـوگند! گمـان نمی کنـم 

کاری بـه سـود شـما اسـت، بـه مـن بگوییـد تـا  گـر می بینیـد  سـر بریدنتـان در آن اسـت. پـس ا

یـه پیغـام رسـان: ›مـا بـر بیعـت  گفـت: »بـه معاو برایتـان انجـام دهـم و همـان را بگویـم.« ُحجـر 

گردن مـان بـاز  گردن مـان بـردارد و خـود نیـز از  کـه آن را از  خویـش هسـتیم و از او نمی خواهیـم 

یان ما شـهادت داده انـد.‹« یزید  نمی کنیـم؛ بلکـه دشـمنان و اشـخاص غیرقابـل اعتمـاد بـه ز

یـاد راسـتگوتر از  گفـت: »نـزد مـا ز یـه  یـه داد و پیـام ُحجـر را نیـز رسـاند. معاو آن نامـه را بـه معاو

گفته انـد: عثمـان بـن  ُعَمیـر ثقفـی _  ُحجـر اسـت.« عبدالّرحمـان بـن اّم حکـم ثقفـی _ برخـی 

یـه بـه او گفـت:  کنیـد!« معاو کنیـد! نخـل وجودشـان را قطـع  گفـت: »نخـل وجودشـان را قطـع 

بیـرون آمدنـد، در  بـه سـختی میانـداز!«1 شـامیان  را  »بـرای تلقیـح و اصـالح آن نخـل، خـود 

َبشـیر  بـن  ُنعمـان  نـزد  پـس  را درنیافتنـد.2  یـه و عبدالّرحمـان  کـه معنـای سـخن معاو حالـی 

کشـته شـدند!« گفـت: »ایـن قـوم  کردنـد. او  آمدنـد و سـخن ابن اّم حکـم را برایـش نقـل 

یـه، یعنـی »ال َتَعـّنَ أبـرًا«، َمَثلـی اسـت مشـهور و تأییـدی بـود بـر سـخن عبدالّرحمـان یـا عثمـان بـن ُعَمیـر. ایـن  1. گفتـۀ معاو
کـه خیـری در او نیسـت و امیـد اصالحـش نمـی رود. بنگریـد بـه: مجمـع األمثـال 1: 174 و تـاج  کسـی زننـد  َمَثـل را بـرای 

العـروس 1: 347 »جبـب«. )ن.(

کوتـاه و رمزگونـه بـا یکدیگـر سـخن گفتنـد؛ از ایـن روی شـامیان مقصـود واقعـی آن دو  یـه بـا عباراتـی  2. عبدالرحمـن و معاو
را درنیافتنـد.)ن.(
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کــه  کــرد تــا در بــارۀ دو مــردی  یــه  کــه در عــذراء بــود، آهنــگ معاو عامــر بــن اســود ِعْجلــی 

یــه خبــر دهــد. چــون  ــود و بــه ُحجــر و یارانــش ضمیمــه شــده بودنــد، بــه معاو ــاد فرســتاده ب ی ز

گرفتــار در زنجیــر،  کــه بــا پــاِی  کنــد، ُحجــر بــن  َعــدّی برخاســت و در حالــی  خواســت حرکــت 

گفــت: »ای عامــر! ســخنم را بشــنو: بــه  کوتــاه راه می رفــت، بــه ســوی او آمــد و  گام هــای  بــا 

کــه مــا را امــان داده انــد  ی حــرام اســت؛ و بــه او خبــر ده  کــه خــون مــا بــر و یــه پیغــام رســان  معاو

کنــد!«  ــا نظــر  کار م ــا نگاهــی مســاعد[ در  ــم.1 پــس از خــدا بترســد و ]ب کردی ــا او صلــح  ــا ب و م

یــه آمــد  گفــت و بارهــا بــرای او تکــرار نمــود. عامــر نــزد معاو ُحجــر هماننــد ایــن ســخن را بــه عامــر 

و حــال آن دو مــرد را بازگفــت. یزیــد بــن اســد بجلــی برخاســت و تقاضــای عفــو آن دو مــرد را 

یــه نوشــته بــود: »ایــن دو از قــوم مــن  نمــود. پیش تــر َجِریــر بــن عبــداهلل نیــز در بــارۀ آن دو بــه معاو

ــاد از  ی ــزد ز ــل اعتمــاد ن ــا ســخن چینی غیرقاب و پیــرو جماعــت و دارای رأی نیکــو هســتند. اّم

کــرده اســت. ایــن دو نــه بدعتــی در دیــن پدیــد می آورنــد و نــه بــر خلیفــه ســتم  آنــان بدگویــی 

یــه آن دو  کــه ایــن ســخن بــرای آنــان نــزد امیرالمؤمنیــن ســودمند افتــد!« معاو می ورزنــد. باشــد 

را به خاطر َجِریر و یزید بن اسد بخشید.

یه او را رها ساخت. ِکْندی وساطت نمود، پس معاو وائل بن ُحجر در بارۀ ارقم 

یه او را به ابواعور بخشید. ابواعور برای ُعْتَبة بن اخنس وساطت نمود، پس معاو

یـه او را بـه  کـرد، پـس معاو حمـزة بـن ماِلـک َهْمدانـی در حـّق سـعید بـن نمـران وسـاطت 

حمـزة بخشـید.

یه او را  و حبیـب بـن مسـلمه در بـارۀ عبـداهلل بـن حوّیـۀ تمیمی وسـاطت نمود، پـس معاو

رها سـاخت تـا برود. 

یـه  معاو و  نمـود  وسـاطت  یـه  معاو نـزد  ُحجـر  از  و  برخاسـت  ُهَبیـره  بـن  ماِلـک  سـپس 

یـه امـان داده شـده  1. گویـا اشـاره اسـت بـه صلـح امـام حسـن؟ع؟ کـه در ضمـن آن بـه اصحـاب آن حضـرت از سـوی معاو
بـود. )ن.( 
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یـه،  وسـاطتش را نپذیرفـت. پـس مالـک بـه خشـم آمـد و در خانـه اش نشسـت. سـپس معاو

کالبـی  ُهْدَبـة بـن فّیـاض قضاعـی، از مـردم بنی سـالمان بـن  َسـْعد، و نیـز ُحَصیـن بـن عبـداهلل 

آنـان شـام گاه  و ابوشـریف بـّدی _ در األغانـی: ابوحریـف بـدری _ را بـه سراغشـان فرسـتاد و 

بـه آن جـا رسـیدند. خثعمـی ]،یکـی از یـاران حجـر،[ بـا دیـدن فـردی یـک چشـم ]در میـان 

کشـته می شـویم و نیمـی نجـات می یابیـم!« سـعید  گفـت: »نیمـی از مـا  یـه[  فرسـتادگان معاو

از مـن خشـنود  کـه  قـرار ده، در حالـی  یافتـگان  از نجـات  مـرا  گفـت: »بارخدایـا!  بـن نمـران 

کـه بـا خـوار  باشـی.« عبدالّرحمـان بـن  َحّسـان َعَنـزی گفـت: »بارخدایـا! مـرا از کسـانی قـرار ده 

کـه از مـن خشـنود باشـی. دیرگاهـی اسـت  کرامتشـان می بخشـی، در حالـی  سـاختن اینـان، 

کـرد بـود، نخواسـت.« کـه خـود را در معـرض کشـته شـدن قـرار دادم و خداونـد جـز آنچـه اراده 

کـه شـش تـن رهـا و هشـت تـن  یـه بـه سـوی ایشـان آمـد و پیـام آورد  سـپس پیـام آور معاو

گفتنـد: »البّتـه بـه مـا فرمـان داده شـده تـا از  یـه بـه آنـان  کشـته شـوند.1 آن گاه، پیـام آوران معاو

کنیـد، شـما را رهـا  گـر چنیـن  کنیـد. ا کـه از علـی بیـزاری جوییـد و او را لعـن  شـما بخواهیـم 

گواهـی  کـه بـا  یـد، شـما را می کشـیم. امیرالمؤمنیـن اّدعـا دارد  گـر خـودداری ورز یم؛ و ا می سـاز

گـر از ایـن مـرد ]= علـی؟ع؟[  گشـته؛ اّمـا ا یـان شـما، خونتـان برایـش حـالل  افـراد شـهرتان بـه ز

َبـراءت جوییـد، از شـما درمی گـذرد و آزادتـان می کنیـم.«

ــایند  ــان را بگش ــه زنجیرهاش ک ــد  ــان دادن ــس فرم ــم.« پ ــن نکنی ــا چنی ــد: »م گفتن ــان  ایش

کفن هاشــان را پیــش آورنــد. ســپس همــۀ شــب را بــه نمــاز ایســتادند   و قبرهاشــان را بکننــد و 

گزاردیــد  کــه بســیار نمــاز  گفتنــد: »ای شــمایان! دیشــب دیدیــم  یــه  و صبحگاهــان یــاران معاو

کــه نظرتــان در بــارۀ عثمــان چیســت!« پاســخ دادنــد: »او  کردیــد. بــه مــا بگوییــد  و نیکــو دعــا 

ــه  ی ــاران معاو کــرد.« ی ــه ناحــق رفتــار  کــه در حکــم رانــدن ظلــم نمــود و ب ــود  کســی ب نخســتین 

کشــتن تان فرمــان داد[!« ســپس  کــه بــه  گاه تــر بــود ]  گفتنــد: »امیرالمؤمنیــن بــه حــال شــما آ

کشته شدند و نامشان هم خواهد آمد.)غ.( که هفت تن رها و هفت تن  1. گفته خواهد شد 
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گفتنــد: »آیــا از ایــن مــرد ]= علــی؟ع؟[ َبــراءت می جوییــد؟«  برخاســتند و بــه ســوی آنــان رفتــه، 

آنــان پاســخ دادنــد: »نــه؛ بلکــه بــر والیــت و دوســتی او هســتیم.« ســپس هــر یــک از آنــان، مــردی 

گفــت:  گرفــت تــا بُکشــد. َقبیصــة بــن ضبیعــه بــه دســت ابوشــریف بــّدی افتــاد، پــس بــه او  را 

»همانــا شــّر ]و ســتیز[ میــان قــوم مــن و قــوم تــو امــن اســت _ یعنــی ایمــن اســت_. پــس کســی جــز 

تــو مــرا بکشــد!« ابوشــریف پاســخ داد: »خویشــاوندی مان تــو را خیــر رســاَند!« ســپس َحْضَرمــی 

که َحْضَرمی باید می کشت، قضاعی به قتل رساند. کشت؛ و آن را  گرفت و  او را 

یــد تــا دو رکعــت نمــاز بگــزارم. بــه خــدا ســوگند! هرگــز  گذار گفــت: »مــرا وا حجــر بــه ایشــان 

گفتنــد: »نمــاز بگــزار!« پــس نمــاز  گــزارده ام.« بــه او  کــه دو رکعــت  وضــو نگرفتــه ام، مگــر آن 

کوتاه تــر از ایــن  گفــت: »بــه خــدا ســوگند! هرگــز نمــازی  گــزارد و نمــازش را بــه پایــان ُبــرد و 

کــه  کنیــد از مــرگ می ترســم، دوســت داشــتم  گمــان  کــه  گــر بیــم نداشــتم  نخوانــده بــودم. ا

یــاری  تــو  از  برابــر اّمت مــان  گفــت: »بارخدایــا! همانــا در  فــراوان نمــاز می گــزاردم.« ســپس 

گواهــی دادنــد و شــامیان مــا را می کشــند. هــال بــه خــدا  یــان مــا  کوفیــان بــه ز کــه  می خواهیــم؛ 

کــه در وادی  گــر مــرا در ایــن جــا بکشــید، نخســتین تک ســوار از مســلمان هســتم  ســوگند! ا

گاه فتــح آن،[ ســگان ایــن ســرزمین بــر  کــه ]بــه  گام نهــاده و نخســتین مســلمانی هســتم  شــام 

کردنــد.« پــس ُهْدَبــۀ اعــور بــا شمشــیر بــه ســوی ُحجــر روان شــد. در ایــن حــال، انــدام  او پــارس 

کــه می گفتــی! اّدعــا می کــردی بــه خاطــر  گفــت: »نــه آن گونــه اســت  ُحجــر بــه لــرزه افتــاد. ُهْدَبــه 

ــخ داد:  ــر پاس ــی!« ُحج ــراءت جوی ــت َب ــا از موالی ــذارم ت ــو را وامی گ ــی! ت ــی نمی کن ــرگ بی تاب م

گســترده و شمشــیری آختــه  کفنــی  کــه قبــری حفــر شــده و  »چــرا بی تابــی نکنــم، حــال آن 

کــه پــروردگار را بــه  گشــته ام، ســخنی نمی گویــم  می بینــم؟ بــه خــدا ســوگند! هــر چنــد بی تــاب 

کــه  یختنــی اســت  گفــت: »همانــا ایــن خون ر گفتنــد: »گردنــت را بِکــش!«  خشــم آوَرد.« بــه او 

کشــتن  گردنــش را زدنــد. آنــگاه بــه  مــن بــر انجــام آن یــاری نرســانم.« پــس او را پیــش آوردنــد و 

کشتند. که شش تن را  ی آوردند تا آن   یکایک آنان رو
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خثعمی و َعَنزی از یاران حجر
عبدالّرحمان بن  َحّسان َعَنزی و کریم بن عفیف خثعمی گفتند: »ما را نزد امیرالمؤمنین 

فرسـتید؛ زیـرا مـا در بـارۀ ایـن مـرد ]= علـی؟ع؟[ سـخنی هماننـد سـخن او می گوییـم.« پس این 

که آن دو را نزد من  پیغام را به معاویه رسـانده و او را با خبر سـاختند. معاویه نیز پیغام فرسـتاد 

یـد. پـس ]در راه[ بـه قبـر ُحجـر روی کردنـد و َعَنـزی بـه او گفـت: »ای حجـر! از رحمـت الهـی  آور

دور مباشـی و قبرت از رحمت الهی دور مباد! چه نیکو برادری بودی در مسـلمانی!« خثعمی 

نیـز ماننـد همیـن را گفـت و سـپس هـر دو ُبـرده شـدند. َعَنـزی به قبـر ُحجر روی نمـود و این بیت 

را خواند:
کنــد و مــرگ بــرای بریــدن رشــتۀ  کفایــت  کناره هــای قبــر بــرای دوری مــردگان ]از زنــدگان[ 

کافی است. پیوند همنشینان 

یـه؛ خدای را، خـدای را! از این  یـه رسـید، بـه او گفـت: »ای معاو چـون خثعمـی نـزد معاو

کـرده ای،  کشـتن مـا اراده  سـرای فانـی بـه سـرای جـاودان آخـرت بـرده می شـوی و از آنچـه از 

گفـت: »تـو در بـارۀ علـی چـه می گویـی؟« پاسـخ داد: »همـان  یـه  پرسـیده خواهـی شـد.« معاو

سـخن تـو را می گویـم. آیـا تـو از دینـی که علـی با آن، خدا را می پرسـتید، بـی زاری می جویی؟« 

که پاسـخش دهد. سـپس شـمر بن عبداهلل خثعمی  ید و خوش نداشـت  یه سـکوت ورز معاو

یـه گفـت: »او را بـه تـو می بخشـم؛  ی را بـدو ببخشـد. معاو یـه خواسـت تـا و برخاسـت و از معاو

ی را  ی را حبـس می کنـم.« پـس او را بـه حبـس افکنـد و هـر دو روز یـک بـار و اّمـا یـک مـاه و

کـه تـا حکومـت برای  کـرد، بدیـن شـرط  می خواسـت و بـا او سـخن می گفـت. آن گاه، رهایـش 

یه بمیرد، به  گـر معاو ی در موصل سـکنا گزید و می گفت: »ا او اسـت، بـه کوفـه پـای نگـذارد. و

یـه، درگذشـت. شـهر خـود، کوفـه، بازمی گـردم.« اّمـا یـک مـاه پیـش از مـرگ معاو

گفـت: »هـان ای ربیعـی! بگـو  ی نمـود و  یـه بـه عبدالّرحمـان بـن  َحّسـان رو سـپس معاو

کـه برایـت بهتر اسـت!«  گـذار و نپـرس؛  بدانـم در بـارۀ علـی چـه می گویـی؟« پاسـخ داد: »مـرا وا
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گاه سـازی.« گفـت: »گواهی  یـه گفـت: »بـه خـدا سـوگند! تـو را وانمی نهـم تا مرا از نظرت آ معاو

که بسـیار خدا را یاد می کنند و از امرکنندگان به معروف  کسـانی بود  ی در زمرۀ  که و می دهم 

یـه پرسـید: »نظـرت در بارۀ عثمان  و نهی کننـدگان از منکـر1 و درگذرنـدگان از مـردم بـود.« معاو

گشود و درهای حق را بست.«  که دِر ستم را  کسی بود  ی نخستین  چیست؟« پاسخ داد: »و

کشـتی ]و بـه عـذاب ابـدی  کشـتی.« پاسـخ داد: »بلکـه تـو خـود را  گفـت: »خـودت را  یـه  معاو

دچـار سـاختی[!« و هیـچ ربیعـی ای در آن سـرزمین نبـود _ یعنی در آن جا هیـچ فردی از قبیلۀ 

ی نوشـت: »اّما  یاد فرسـتاد و به و یه او را نزد ز کند _. پس معاو ی شـفاعت  او نبود تا در حّق و

ی را چنـان کیفـر ده که سـزای او  بعـد؛ ایـن فـرد َعَنـزی بدتریـن کسـی بـود کـه فرسـتادی. پـس و

ی را به قـّس ناطف2  یـاد آوردند، و اسـت؛ و بـه بدتریـن گونـه بـه قتلـش رسـان!« چـون او را نـزد ز

کردند. گورش  فرستاد و در آن جا زنده به 

کشـته شـدند: شـریک بـن شـّداد َحْضَرمـی،  کسـان همـراه او  پـس، از یـاران حجـر، ایـن 

صیفـی بـن فسـیل َشـیبانی، َقبیصـة بـن ضبیعـۀ عبسـی، محـرز بـن شـهاب ِمْنقری، کـدام بن 

حّیـان َعَنـزی، عبدالّرحمـان بـن  َحّسـان َعَنـزی.

و اینـان نجـات یافتنـد: کریـم بـن عفیـف خثعمی، عبداهلل بن حوّیـۀ تمیمی، عاصم بن 

ِکْنـدی، ُعْتَبـة بـن اخنـس سـعدی،  عـوف َبَجلـی، َوْرقـاء بـن سـمّی َبَجلـی، ارقـم بـن عبـداهلل 

 َسْعد3 بن نمران َهْمدانی.

آن چــه را در ایــن فصــل4 آوردیــم، از ایــن مأخذهــا برگرفتیــم: األغانــی )11-2/16 ]137/17-

]253/5-279[(؛   156-141/6( الملــوک  و  األمــم  یــخ  تار )147/1(؛  ابن  ُقَتیبــه  األخبــار  عیــون  158[(؛ 

 459/6 )84/4؛  دمشــق  مدینــة  یــخ  تار ]531/3-534[(؛   468/3( الّصحیحیــن  علــی  المســتدرک 

کنندگان به حق و برپا دارندگان عدل بود.« 1. در األغانی ]156/17[ آمده است: »از امر 

کوفه، بر ساحل شرقی فرات. ]معجم البلدان: 349/4[ 2. جایی است نزدیک 

گذشت.)غ.( که چند جای دیگر  3. درسِت آن، سعید است 

کردیم. که با عنوان »معاویه و ُحجر بن عدی و یارانش« از صفحۀ 37 آغاز  4. مقصود، فصلی است 
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یــخ )202/3-208 ]488/2-498[(؛ البدایــة و الّنهایــه )49/8- ]207/12؛ 258/24[(؛ الکامــل فــی الّتار

�)]60-54/8[  55

صحنه هـای  آن  در  و  هسـتند  کـه  یارانـش  و  کیسـت  بـن  َعـدّی  ُحجـر  گویـد:  امینـی 

کشـتار شـدند؟  کـه بدیـن سـان  گنـاه را مرتکـب شـدند  کـدام  ک هدفشـان چـه بـود و  هولنـا

کـه گروهی مسـلمان بودند؟ چـرا حرمتشـان شکسـته شـد و رگ حیاتشـان قطـع گشـت، بـا آن 

کـم  گفتـۀ حا بـه  و  بـود  از صحابـۀ عـادل  یکـی  یـا  از عـادالِن صحابـه  بـن  َعـدّی  ُحجـر 

)المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: 468/3 ]531/3[( راهـِب اصحـاب محّمـد؟ص؟ به شـمارمی رفت. 

بـا کمـی سـّنش، از فضیلت منـدان و بـزرگان صحابه و مسـتجاب الدعوه بـود؛ همان گونه که 

در اإلسـتیعاب )135/1 ]قسـمت اّول/329-331[( آمـده اسـت. از افـراد ثقـۀ شـناخته شـده بـود. 

یخ مدینة دمشق: 85/4 ]210/12[؛ البدایة و الّنهایه: 50/8 ]54/8[( )الّطبقات الکبرٰی ]220/6[؛ تار

مرزبانـی گویـد: »حجـر از بنـدگان عبادت پیشـۀ خـدا و از زاهـدان بـود که همـراه گروهی به 

دیـدار رسـول خـدا؟ص؟ آمـد. وی بـه مـادرش بسـیار نیکـی می کـرد و اهل نمـاز و روزۀ بسـیار بود.« 

)البدایة و الّنهایه: 50/8 ]55/8[(

ابومعشـر گفتـه اسـت: »عبادت پیشـه بـود و هـرگاه حدثی از او سـرمی زد، وضـو می گرفت 

یـخ مدینـة دمشـق: 85/4؛ 420/5  )تار و هیـچ گاه وضـو نمی گرفـت مگـر آن کـه نمـاز می خوانـد.« 

]212/12؛ 202/19[؛ البدایـة و الّنهایـه: 50/8 ]55/8[(

هـب )57/1 ]247/1[( آمـده، او را مصاحبـت بـا پیامبـر و دیـدار بـا 
ّ

کـه در شـذرات الذ چنـان 

ِکْنـده[ و جهـاد و عبادت بود. نیز صاحب کرامت و اسـتجابت  آن حضـرت همـراه گروهـی ]از 

کـه ُحجـر بـن  َعـدّی را  کتـاب األولیـاء روایـت نمـوده  دعـا و تسـلیم خداونـد بـود. ابن جنیـد در 

ک سـازم؛ و بـه  گفـت: »سـهم آب مـرا بـده تـا خـود را پـا جنابـت دسـت داد. بـه نگهبـان خـود 

یـه مـرا  کـه از عطـش بمیـری و معاو جـای آن، فـردا بـه مـن آب نـده!« نگهبـان گفـت: »بیـم دارم 

کـرد ]و آب خواسـت[؛ سـپس ابـری در آسـمان برایـش  بکشـد.« پـس ُحجـر بـه درگاه خـدا دعـا 
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یخـت و او آن چـه نیـاز داشـت برداشـت. یارانـش بـه او گفتند: »از خـدا بخواه که ما را  آب فرور

گفـت: »بارخدایـا! خیـر مـا را پیـش آور!« ]اإلصابـه: 315/1[ رهایـی بخشـد!« 

کـه می دانـم _ همانـا ُحجـر مسـلمانی  گویـد: »هـال بـه خـدا سـوگند! _ تـا آن جـا  و عایشـه 

 156/6 الملـوک:  و  األمـم  یـخ  تار ]158/17[؛   11/16 )األغانـی:  بـود.«  عمره گـزار  و  حج گـزار  بسـیار 

یـخ: 209/4 ]499/2[( همـو بـه معاویـه گفت: »حجر و یارانش را کشـتی!  ]279/5[؛ الکامـل فـی الّتار

هـال بـه خـدا سـوگند! ]از رسـول خـدا[ بـه مـن خبـر رسـیده کـه در عـذراء هفـت مـرد _ در عبارت 

دیگـر: هفـت تـن _ کشـته می شـوند کـه خداونـد و آسـمانیان بـه خاطـر آن هـا به خشـم می آیند.« 

الّنهایـه: 55/8 ]60/8[؛ اإلصابـه: 315/1( یـخ مدینـة دمشـق: 86/4 ]227/12[؛ البدایـة و  )تار

از  نیکانتـان  از  تـن  بـه زودی هفـت  کوفـه!  اهـل  گفـت: »ای  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  موالمـان 

کـه َمَثلشـان همچـون اصحـاب اخـدود اسـت.« در  کشـته می شـوند  میـان شـما و در عـذراء 

عبـارت دیگـر آمـده اسـت: »َمَثـل ُحجـر و یارانـش همچـون اصحـاب اخـدود1 اسـت و هیـچ 

یـخ  عیـب و ایـرادى بـر آنـان نگرفتنـد جـز آن کـه بـه خـداى مقتـدر سـتوده، ایمـان داشـتند.« )تار

هـب: 57/1 ]247/1[(
ّ

مدینـة دمشـق: 86/4 ]227/12[؛ البدایـة و الّنهایـه: 55/8 ]60/8[؛ شـذرات الذ

ُحجـر  قاتـل  تـو  »مگـر  نوشـت:  یـه  معاو بـه  نامـه ای2  در  حسـین؟ع؟  امـام  پیامبـر،  سـبط 

و یارانش نیسـتی؛ همان عبادت پیشـگان متواضع که بدعت ها را بسـیار زشـت می شـمردند 

و امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر می کردنـد؛ و تـو آنـان را بـه سـتم و تجـاوز کشـتی، از آن پـس که 

یـدی   پیمان هـای سـخت و عهدهـای شـدید بـه آنـان سـپردی و سـپس بـر خـدا گسـتاخی ورز

از عبـادت بسـیار،  کـه  نیسـتی  َحِمـق  بـن  قاتـل عمـرو  تـو  آیـا  را سـبک شـمردی؟  و عهـدش 

گـر  کـه ا ی پیمان هایـی سـپردی  کـه بـه و کشـتی  چهـره اش پینـه بسـته بـود و او را از آن پـس 

1. اخـدود بـه معنـای حفـرۀ دراز در زمیـن اسـت. ایـن ماجـرا کـه در قـرآن کریـم بـدان اشـاره شـده، مربـوط به ذونواس پادشـاه 
کردنـد، وی  گروهـی اسـتقامت  کـه یهـودی شـد و مسـیحیان نجـران را فرمـان داد تـا یهـودی شـوند. چـون  یمـن اسـت 

کـرد و آنـان را در آن افکنـد و زنـده سـوزاْند.)م.( کنـد و آن را از آتـش لبریـز  خندقـی 

کتاب )160/10 و 161( گذشت. 2. همۀ این نامه در همین 
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یاد  کـه ز ـه بفهمنـد، از همـان فـراز بـه زیـر افتنـد؟ آیـا تـو قاتـل َحْضَرمی1 نیسـتی 
ّ
غارهـای فـراز قل

ی بـه تـو نوشـت: ›او بـر دیـن علـی _ کـّرم اهلل وجهـه _ اسـت.‹؟ دیـن علـی همـان دیـن  در بـارۀ و

گـر نبـود، بیش تریـن مایـۀ شـرف تو  کـه تـو را در ایـن منصـب نشـانده؛ و ا پسـرعمویش؟ص؟ اسـت 

می انداختیـد.  زحمـت  بـه  زمسـتانی  و  تابسـتانی  کـوچ  بـرای  را  خـود  کـه  بـود  آن  پدرانـت  و 

خداوند بر شما مّنت نهاد و این زحمت را به سبب ما از شما برداشت.«

حجـر و یارانـش چنیـن بودنـد و هـدف آن بنـدۀ صالـح خـدا و پیروان او بـه نیکی در همۀ 

ک بـار، یعنـی لعـن موالمـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـر  کار منکـر هال آن موضع گیری هـا، نهـی از آن 

سرسـخت  مأمـوران  و  یـه  معاو کارگـزاران  از  کسـانی  ی  رو بـر  پـس  اسـت.  بـوده  منبرهـا،   فـراز 

کـه چنیـن جرمـی را مرتکـب می شـدند، فریـاد  و خشـن او نسـبت بـه امـام حـق و دوسـتارانش 

در  تبـاه کاری  همچـون   _ ایـرادى  و  عیـب  هیـچ  ایـن،  از  غیـر  جماعـت  آن  و  می کشـیدند2. 

کـم، یـا بـر هـم زدن وحـدت مسـلمانان _ بـر آنـان  جامعـه، بدبیـن نمـودن مـردم نسـبت بـه حا

گـروه بـود، می گفـت: »هـال مـن بـر  کـه سـرور ایـن  کیفـر باشـد[. ُحجـر  کـه مسـتوجب  نگرفتنـد ] 

یـه هـم نمی خواهـم آن را از گردنم  بیعـت خویـش هسـتم و آن را از گردنـم بـاز نمی کنـم و از معاو

بـردارد. ایـن را گفتـم تـا خدا و مردم بشـنوند ]و گواه باشـند[!« و همو بـه یزید بن حجّیه گفت: 

از  را  کـه آن  او نمی خواهیـم  از  بـر بیعـت خویـش هسـتیم و  کـه مـا  یـه پیغـام رسـان  »بـه معاو

گردنمـان بـردارد و نـه آن را از گردنمـان بـاز می کنیـم. جـز این نیسـت که دشـمنان و افراد مّتهم 

اطاعـت  از  دسـت  »نـه  می گفـت:  نیـز  و  داده انـد.«  گواهـی  مـا  یـان  ز بـه  اعتمـاد  غیرقابـل  و 

کشـیده ام و نـه از مسـلمانان جـدا شـده ام؛ و بـر بیعـت خویش هسـتم.« و حّتـی هنگامی که او 

یخ  ی را بـا عنـوان امیرالمؤمنیـن سـالم داد. )األغانـی: 6/16 ]154/17[؛ تار یـه آوردنـد، و را نـزد معاو

یـــه فرســـتاد؛ و همـــراه ُحجـــر  ـــاد آنـــان را نـــزد معاو ی ـــاران ُحجـــر بـــود و ز کـــه از ی 1. مقصـــود، شـــریک بـــن شـــّداد حضرمـــی اســـت 
کشـــته شـــد.

2. در متـن، »ُیغّبـرون فـی وجـه َمـن یرتکـب ...« آمده اسـت. معنای دقیق این تعبیر، »پیشـی گرفتن در سـواری و پاشـیدن 
ـف بـا مسـامحه »غّبـر« را بـه معنـای »فریـاد 

ّ
گـرد و غبـار راه بـر صـورت جامانـده« اسـت. ولـی بـا توجـه بـه سـیاق، گویـا مؤل

بـرآوردن و تکـرار کـردن ترجیـع یـا شـعاری« بـه کار بـرده اسـت. )ن.( 
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یـخ: 210/4 ]500/2[؛ المسـتدرک علـی الّصحیحیـن:  األمـم و الملـوک: 153/6 ]273/5[؛ الکامـل فـی الّتار

469/3 و 470 ]532/3 و 533[؛ اإلستیعاب: 357/1 ]قسمت اّول/ص330[؛ اإلصابه: 315/1(

که  کسـی مانند مغیره  کس پوشـیده نبود، حّتی بر  صالح بودن این مرد و یارانش بر هیچ 

یـه و در شـمار دشـمنان سرسـخت شـیعیان امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟  از اطرافیـان فرومایـۀ معاو

کیفـر دهـد، پاسـخ داد: »دوسـت  کردنـد تـا ُحجـر و یارانـش را  کـه بـه او سـفارش  بـود. هنگامـی 

را  و خونشـان  را می کشـد  نیکانشـان  ایـن شـهر،  در  کـه  باشـم  کسـی  کـه نخسـتین  نمـی دارم 

می ریـزد؛ پـس آنـان بدین ترتیب سـعادتمند شـوند و من تیره بخت گـردم؛ معاویه در دنیا عّزت 

یارانـش در آخریـن شـب  و  از ُحجـر  یـه  یـاران معاو نیـز  گـردد!«  یابـد و مغیـره در آخـرت خـوار 

زندگانی شـان در عذراء، نماز و دعای نیکو دیدند، پس عبادت ایشـان، یاران معاویه را بسـیار 

خـوش آمـد و رفتـار و کردارشـان در اطاعـت و بندگـی خـدا در نظرشـان بـزرگ جلـوه کـرد؛ اّمـا بـه 

کردنـد تـا بـا ایـن برائـت، در  فرمـان معاویـه، برائـت از علـی امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را بدیشـان عرضـه 

امـان و سـالمت ماننـد؛ ولـی آنـان چنیـن نکردند، پس در راه دوسـتاری علی؟ع؟ کشـته شـدند؛ 

کـم )المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: 470/3 ]534/3[( آورده اسـت. نیـز گفتـار سـبط  چنـان کـه حا

یـاد در بـارۀ وی بـه تـو  کـه ز پیامبـر، امـام حسـین؟ع؟، را شـنیدید: »آیـا تـو قاتـل َحْضَرمـی نیسـتی 

نوشـت: ›وی بـر دیـن علـی _ کـّرم اهلل وجهـه _ اسـت.‹؟« پـس آنـان جرمـی نداشـتند جـز دوسـتاری 

که خداوند والیتش را با والیت خود و رسولش قرین فرموده است. کسی 

کسـی سـزاوار اعدام باشـد، َبراءت از امام  که هرگاه  که آیا در شـریعت مقّرر شـده  ندانیم 

کار تکلیفـی واجـب  کـه خـود ایـن  ی، موجـب امـان او اسـت! یـا آن  هدایـت و لعـن نمـودن و

گویـد، خونـش هـدر اسـت و  کـه آن را تـرک  کـه بدیهـی و ضـروری دیـن اسـت. و هـر  اسـت 

کـه ابن َکثیر )البدایـة و الّنهایه:  یـه به شـمار می رفتـه؛ چنان  کشـتنش محبوب تریـن چیـز نـزد معاو

بـن أدبـر را  گفـت: »آیـا ُحجـر   یـه  بـه معاو کـه عبدالّرحمـان بـن حـارث  54/8 ]59/8[( آورده 

ی 100000 تن  که همراه و کشـتی؟!« و او پاسـخ داد: »کشـتنش برای من محبوب تر از آن اسـت 

را بُکشم.«
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ی این هـا را جایـز می شـمَرد؛ پـس  یـه و هـوا و هـوس و آری؛ مـا نمی دانیـم. اّمـا فقـه معاو

کـه ُحجـر در زنـدان عـذراء بـود  گاه  گـوش نمی سـپارد. آن   بـه انـدرز دلسـوزانۀ هیـچ دلسـوزی 

گفت: »ای  ید بن اسد بجلی  یه از یاران خود در بارۀ او مشورت خواست، عبداهلل بن ز و معاو

امیرالمؤمنیـن! تـو سرپرسـت مـا هسـتی و مـا زیردسـتان توایـم. تـو رکـن مـا هسـتی و مـا تکیه گاه 

گـر درگـذری،  کـردی.‹ و ا گوییـم: ›کاری درسـت  کنـی،  کیفـر  گـر آنـان را  و پشـتیبان توایـم. ا

گوییـم: ›کاری نیـک انجـام دادی.‹ و عفـو بـه تقـوا نزدیک تـر اسـت و از هـر سرپرسـتی در بـارۀ 

زیردسـتانش سـؤال خواهـد شـد.« )المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: 469/3 ]532/3[(

گنـاه ُحجـر و یـاران صالـح و همانندانشـان در میـان صالحـان و مسـلمانان راسـتین چـه 

ی ُتـرش کردنـد؛ حکمرانـی پسـت فرزند پسـت؛  کـه در برابـر حکمرانـی سـفیهان رو بـود، آن گاه 

یـاد؛ و خلیفۀ  کارتریـِن ثقیـف، مغیـره؛ آزاد شـدۀ تهیگاهـش، ُبْسـر بن أرطـاة؛ فرزند پدرش، ز زنا

کـه در بـر پیمـان خویـش بـا  کسـانی بودنـد  ستمگرشـان، زادۀ هنـد؟ ُحجـر و یارانـش همـان 

گونـۀ صحیح  خـدا صـادق بودنـد و بـه آنچـه پیامبـر اسـالم آورد، خاضعانـه تسـلیم شـدند. بـه 

کـه بـه جابـر بـن عبـداهلل فرمـود: »خداونـد تـو را از حکومـت سـفیهان  از پیامبـر؟ص؟ روایـت شـده 

ی پرسـید: »حکومـت سـفیهان چیسـت؟« فرمـود: »حکومـت امیرانی اسـت  در پنـاه گیـرد!« و

ی نمی کننـد.  کـه پـس از مـن می آینـد و بـه سـیره و روش مـن راه نمی پوینـد و سـّنت مـرا پیـرو

کنند، از من نیسـتند و من هم  که دروغشـان را راسـت شـمرند و در ظلمشـان یاری شـان  آنان 

کـه دروغشـان را راسـت نشـمرند و  کنـار حوضـم بـر مـن وارد نگردنـد. و آنـان  از ایشـان نیسـتم و 

کنـار حوضـم بـر مـن وارد شـوند.«  بـر ظلمشـان یـاری نکننـد، از مـن هسـتند و مـن از ایشـانم و 

)مسـند احمـد: 321/3 ]265/4[(

ک _ یـا: فسـاِد _ اّمـت مـن سـران و امیرانـی  نیـز آن حضـرت؟ص؟ فرمـود: »همانـا مایـۀ هـال

جوانک و سفیه از قریش خواهند بود.« )مسند احمد: 299/2 و 304 و 328 و 520 ]578/2 و 587 

و 628؛ 327/3[(
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َکْعـب بـن ُعْجـره، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »بـه زودی امیرانـی  از 

کـه دروغشـان را راسـت شـمَرد و بـر  کـه دروغ می گوینـد و سـتم می کننـد. پـس هـر  خواهنـد آمـد 

کنـار حـوض بـر مـن  کنـد، از مـن نیسـت و مـن از او نیسـتم و روز قیامـت  ستمشـان یاری شـان 

کـه دروغشـان را راسـت نشـمَرد و بـر ستمشـان یاری شـان نکنـد، از مـن اسـت  وارد نشـود. و هـر 

یخ  یـم و روز قیامـت کنـار حوض بر من وارد شـود.« )مسـند احمـد: 243/4 ]293/5[؛ تار و مـن از او

بغداد: 362/5(

که برخی چیزها  کم خواهند شـد  نیز آن حضرت؟ص؟ فرمود: »به زودی امیرانی بر شـما حا

یـد!«  آنـان را از نمـاز خوانـدن در وقـت خویـش بازمـی دارد. پـس شـما آن را در وقتـش بگذار

کـه نماز  یـخ بغـداد: 185/13( و زادۀ سـمّیه از همـان امیـران بـود  )مسـند احمـد: 315/5 ]429/6[؛ تار

کـه خبـرش در  کـرد؛ چنـان  کارش بـه او اعتـراض  را بـه تأخیـر افکْنـد و ُحجـر بـن  َعـدّی بـر ایـن 

کتـاب )119/9( گذشـت. همیـن 

یـه بـرای کشـتن ایـن انسـان های برگزیـده هیـچ عـذر و دلیلـی نداشـت، مگر دسـت  معاو

یختـن بـه سـخنان بـی ارزش؛ پس در پاسـخ، حرف های رنگ به رنگ مـی زد. گاه می گفت:  آو

»مـن دیـدم کـه صـالح اّمـت در کشـتن ایشـان؛ و فسـاد اّمت در زنده ماندنشـان اسـت.« و نیز: 

گذاشـتنش بـرای فسادشـان یافتـم.«  »کشـتن یـک انسـان را در راه صـالح مـردم، بهتـر از زنـده 

 )البدایـة و الّنهایـه: 55/8 ]60/8[( آیـا صـالح مـردم در پایبنـدی بـه لعـن علـی امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

ی و سـتم بر شـیعیان او؛ و فسادشـان در ترک یا نهی از آن اسـت؟ بنگرید؛ شـاید  و َبراءت از و

در شـریعتی جز اسـالم، وجهی برای این سـخن بیابید!

یانشـان گواهـی دادند، آنان  کـه به ز و گاه می گفـت: »مـن اینـان را نکشـتم؛ بلکـه کسـانی 

یـخ األمـم و الملـوک: 156/6 ]279/5[؛ اإلسـتیعاب: 135/1 ]قسـمت اّول/ص331[(  )تار کشـتند.«   را 

را  آن  بی صالحیـت  افـرادی  و  بـود  چگونـه  سـاختگی  گواهـی  ایـن  وضـع  کـه  دانسـتید  و 

گاه بـود و با ایـن حال،  یـه نیـز بـه وضـع ایـن گواهـی و گواهـان، نیـک آ پرداختنـد کـه خـود معاو
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خـون آن جماعـت را مبـاح شـمْرد و ایـن سـخنان را سـپر خویـش در برابـر تیرهـای سـرزنش قـرار 

کند! داد؛ اّما انسان بر خویشتن بصیر است، هرچند عذرهایش را عرضه 

یــاد در بــارۀ ایشــان بــه مــن نامــه نوشــت و خطــر آنــان  کنــم؟ ز گفــت: »مــن چــه  و دیگــرگاه 

کار فرمان روایــی مــن چنــان شــکاف ایجــاد  کــه آنــان در  را ســخت جلــوه داد و یــاد نمــود 

ْســد الغابــه: 386/1 
ُ
کــه رفوکردنــی نیســت!« )اإلســتیعاب: 134/1 ]قســمت اّول/ص330[؛ أ می کننــد 

کار ُبــرد و مــن نیــز ایــن بــار را بــر دوش  گفــت: »زادۀ ســمّیه مــرا زیــر بــار ایــن  ]462/1[( و نیــز 

یــخ:  یــخ األمــم و الملــوک: 156/6 ]279/5[؛ الکامــل فــی الّتار کشــیدم.« )األغانــی: 11/16 ]158/17[؛ تار

یــاد  کنــد[! آیــا ز گزافه گویــی و وقاحــت را خیــر ندهــد ]و لعنــت  209/4 ]499/2[( خداونــد ایــن 

ک بــاری را بــه توصیــۀ او بــه  کارهــای هال کارگــزار او تــا بــار چنیــن  یــه  یــه بــود یــا معاو کارگــزار معاو

کشــد؟ آیــا خــون صالحــان _ کــه جامعــۀ دینــی آنــان را بــا همیــن ویژگــی می شــناختند _  دوش 

کــه ایمــان  بــا ســخن یــک فاســق پــرده در، هــدر مــی رود؟ حــال آن کــه خداونــد فرمایــد: »ای کســانی 

کنیــد تــا مبــادا نادانســته بــه مردمــی آســیب  گــر فاســقی بــرای شــما خبــری آورد نیــک بررســی  آورده ایــد، ا

یــاد را بــه  کــه ز یــه از آن پــس  گردیــد.« ]حجــرات/6[ اّمــا معاو کردیــد پشــیمان  رســانید، و آنــگاه بــر آنچــه 

ی اســت و عطــش را  کــه از آنچــه مایــۀ خشــنودی و ابوســفیان ملحــق نمــود، خوشــایندش بــود 

کــه مخاطــب ایــن آیــۀ  ی نگرداَنــد، هرچنــد ایــن رفتــار او از زمــرۀ مردمــی  فرومی نشــاَند، رو

گرامی هستند، بیرون بیاورد!

ی را به سـبب کشـتن ُحجر و یارانش سـرزنش  و مانند پاسـخش به عایشـه هنگامی که و

کنیـم!« نیـز  کـه نـزد پروردگارمـان؟زع؟ یکدیگـر را دیـدار  گاه  گـذار تـا آن  نمـود: »مـن و ُحجـر را وا

گفت: »چرا بردبارِی ابوسـفیان در ماجرای ُحجر و یارانش  که به او  پاسـخش به عایشـه آن گاه 

کسـانی مثـل تـو از بردبـاران قـوم مـن، از  کـه  یـه دور شـد؟« بـا ایـن سـخن: »آن هنـگام  از معاو

ْسـد الغابـه: 
ُ
مـن دور بودنـد!« )األغانـی: 11/16 ]158/17[؛ اإلسـتیعاب: 134/1 ]قسـمت اّول/ص330[؛ أ

386/1 ]462/1[؛ البدایة و الّنهایه: 55/8 ]60/8[( این چیزی نیسـت جز تمسـخر خداوند و دیدار 
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بـا او! آیـا مؤمنـان بـه خـدا و روز قیامـت را انـدرز قـرآن به تنهایـی یا همراه با شـریعت محّمد؟ص؟ 

یـه  کفایـت نمی کنـد؟ آیـا هنـگام دیـدار بـا خداونـد، معاو بـرای حرمـت خـون مؤمنـان بی گنـاه 

کـه بـه چنـان یاوه هایـی دسـت آویـزد،  کفایـت می کنـد  می توانـد یـا برایـش سـودی دارد و او را 

در برابـر ایـن سـخنان خـدای تعالی:
که خدا نفس او را محترم شمرده، مکشید مگر به حق .« ]اسراء/33[ کسی را  »و 

ــد  ــه عم ــی را ب ــه مؤمن ک ــر  ــا ... . و ه ــر بخط ــد مگ ــی را بکش ــه مؤمن ک ــزد  ــی را نس ــچ مؤمن »و هی

گرفتــه و او را لعنــت  کــه جاودانــه در آن باشــد و خــدا بــر او خشــم  خ اســت  بکشــد ســزای او دوز

ــزرگ آمــاده ســاخته اســت.« ]نســاء/92 و 93[ ــی ب ــرای او عذاب ــرده و ب ک

کســانی از مــردم  کافــر می شــوند و پیامبــران را بــه ناحــق می کشــند و  کــه بــه آیــات خــدا  »آنــان را 

]آل  ده.«  مــژده  ک  دردنــا عذابــی  بــه  می کشــند  می دهنــد  فرمــان  داد  و  عــدل  بــه  کــه  را 

عمران/21[

کــه  کســی را  کــه بــر زمیــن بــا فروتنــی و نرمــی راه می رونــد ... و  »و بنــدگان رحمــان آناننــد 

کنــد  کارهــا  کــه ایــن  خداونــد نفــس او را محتــرم شــمرده، نکشــند مگــر بحــق، و زنــا نکننــد و هــر 

ــان/68-63[ ــد.« ]فرق ــش ببین ــزه خوی ــر ب کیف

کافی نبود)؟(: یه  آیا نمونه های زیر برای معاو

گناهـی را شـاید خداونـد  کـرده اسـت: »هـر  کـه خـودش از رسـول خـدا؟ص؟ نقـل  _ سـخنی 

کفـر بمیـرد یـا مؤمنـی را بـه عمـد بکشـد.« )مسـند احمـد:  کسـی در حـال  کـه  ببخشـد، مگـر ایـن 

)]66/5[  96/4

گناه آلـودش در نامـه ای بـه موالمـان امیرالمؤمنیـن نوشـت:  _ آن چـه خـودش بـا دسـت 

کشـتن یـک تـن از  گـر همـۀ مـردم صنعـا و عـدن بـرای  کـه فرمـود: ›ا »از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدم 

مسـلمانان همداسـتان شـوند، خداونـد همـۀ ایشـان را بـه رو بـر بینی شـان در آتـش فروانـدازد.«

ــواره  ــرده اســـت: »مؤمـــن همـ کـ ــر( روایـــت  ــوع )= از پیامبـ ــو مرفـ ــه نحـ ــر بـ ــه ابن عمـ _ آن چـ

کـــه خـــون  گریزگاهـــی بـــرای آمـــرزش و نجـــات[ خواهـــد داشـــت، مـــادام  در دینـــش فراخنـــا ]و 

محترمـــی نریـــزد.«
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_ آن چـه َبـراء بـن عـازب بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبر( روایت کرده اسـت: »هرآینه نابود شـدن 

دنیـا نـزد خداونـد آسـان تر از کشـتن یـک مؤمـن بـه ناحـق اسـت.« ایـن روایـت را ابن ماجـه ]الّسـنن: 

847/2[ و بیهقـی ]الّسـنن الکبـرٰی: 22/8 و 23[ آورده انـد و ]ابوُنَعیـم[ اصفهانـی ایـن عبـارت را در 

ادامۀ آن دارد: »اگر اهل آسـمان و زمینش در ریختن خون یک مؤمن همدسـت شـوند، خداوند 

همـۀ آنـان را در آتـش درون سـازد.«

ْیـَده بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایت کرده اسـت: » نزد خداوند، کشـتن یک مؤمن  _ ُبَر

بزرگ تر از نابود شـدن دنیا اسـت.«

گر همۀ آسـمانیان و زمینیان  کرده اسـت: »ا _ ابوهریره به نحو مرفوع )= از پیامبر( روایت 

گردند، خداوند همۀ آنان را در آتش سـرنگون سـازد.« یختن خون یک مؤمن شـریک  در ر

گـــر همـــۀ آســـمانیان کـــرده اســـت: »ا _ ابن عّبـــاس بـــه نحـــو مرفـــوع )= از پیامبـــر( روایـــت 

کنـــد، مگـــر  ـــد ]همـــۀ[ ایشـــان را عـــذاب  ـــد، خداون گردن ـــر قتـــل انســـانی همدســـت  و زمینیـــان ب

که می خواهد، انجام دهد.« آن چه را 

گـر همۀ اهل آسـمان و زمین  کـرده اسـت: »ا _ ابوبکـره بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت 

بـر قتـل مسـلمانی گردآینـد، خداونـد همـۀ ایشـان را بر چهره هاشـان در آتـش دراندازد.«

_ از طریـق ابن عّبـاس، بـه نحـو مرفوع )= از پیامبر( روایت شـده اسـت: »ناخوشـایندتریِن 

کـه در اسـالم بـه دنبـال  کنـد و کسـی  کـه در حـرم حرمـت شـکنی  مـردم نـزد خـدا کسـی اسـت 

کـه آن را بـه ناحـق بریـزد.« )صحیـح  کـه در پـی خـون مؤمنـی باشـد  سـّنت جاهلـی رود و کسـی 

البخـاری ]2523/6[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 27/8(

کـه دیگـران را  _ از طریـق ابوهریـره، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »هـر 

بـرای کشـتن مؤمنـی بـه انـدازۀ نیـم کلمه یاری کند، خداوند را در حالـی دیدار نماید که میان 

دو چشـمش نوشـته اند: ناامیـد از رحمـت خدا!«

بامــداد  هــر  »ابلیــس  اســت:  کــرده  روایــت  پیامبــر(  از   =( مرفــوع  نحــو  بــه  _ ابوموســی 

)78(
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ــر  ــد، ب ــروز مســلمانی را خــوار نمای ــه ام ک ــد: ›هــر  گوی ــد و  کَن ــه همــه ســو می پرا لشــکریانش را ب

ــا همســرش را  کــردم ت ــد: ›مــن آن قــدر او را وسوســه  گوی ــد و  کســی آی ــاج نهــم.‹ پــس  ســرش ت

ــد: ›چنــدان  گوی ــد و  کنــد!‹ دیگــری آی کــه ازدواج  ــد  ــد: ›دیــری نپای گوی طــالق داد.‹ ابلیــس 

کــه  کــرد.‹ ابلیــس می گویــد: ›دیــری نپایــد  کــه بــا پــدر و مــادرش بدرفتــاری  کــردم  وسوســه اش 

کــردم تا مشــرک شــد.‹ ابلیس  بــه آنــان نیکــی کنــد!‹ دیگــری آیــد و گویــد: ›آن قــدر وسوســه اش 

گویــد: ›مــن آن  کــه می خواهــم.‹ ســپس دیگــری آیــد و  کســی هســتی  می گویــد: ›تــو همــان 

کشــت.‹ ابلیــس می گویــد: ›بــه راســتی تــو  کســی را ]بــه ناحــق[  کــردم تــا  قــدر وسوســه اش 

همانی!‹ و تاج را بر سر او می نهد.«

کـه یـک ذّمـی  کـرده اسـت: »هـر   _ عبـداهلل بـن عمـر بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت 

کـه ایـن  کتـاب هم پیمـان بـا مسـلمانان( را بکشـد، شـمیم بهشـت را نبویـد، بـا آن  )= اهـل 

شـمیم از فاصلـۀ 40 سـال ]راه پیمـودن[ بـه مشـام می رسـد.« عبـارت احمـد ]المسـند: 17/6[ 

کـه یـک ذّمـی )= اهـل کتـاب هم پیمـان بـا مسـلمانان( را به ناحق بکشـد،  چنیـن اسـت: »هـر 

گرداَنـد و آن را نبویـد.« خداونـد _ تبـارک و تعالـی _ بوییـدن شـمیم بهشـت را بـر او حـرام 

کتاب هـای  کـه حافظـان و پیشـوایان حدیـث در  بـه ضمیمـۀ احادیـث فـراوان دیگـری 

»صحیـح« و »مسـند« آورده انـد و بخشـی از آن هـا را حافـظ ُمنـذری )الّترغیـب و الّترهیـب: 120/3-

گـردآورده اسـت.  )]299-292/3[ 123

یـه بـه اندرزهـای کسـانی چون عایشـه در بـارۀ این  بـا وجـود ایـن همـه روایـات، دیگـر معاو

یخته شـدن خون  کـت بـار چـه نیازی داشـت، حال آن  که عایشـه خود نیز به ر گنـاه بـزرگ هال

کـه شـاعر  کـه ایشـان را پسـران خـود می پنداشـت، بی اعتنـا بـود؛ چنـان  هـزاران هـزار از کسـانی 

گفته است:
همراه دو تیره بخت، سوار بر هودجی آمد، در حالی که سپاهش را به سوی بصره سوق می داد.

که می خواهد فرزندانش را بخورد. گربه ای بود  گویا  کار،  در این 

)79(
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آری؛ ُحجر _ سـام اهلل علیه _ با چهرۀ زیبا و پیشـانی روشـن، سـتوده و خوشـبخت و مظلوم 

گرفتـار در زنجیـر ظلـم و سـتم، بـه دیـدار پـروردگارش رفـت   و سـتمدیده، تپیـده در خـون و 

و زندگانـی سـتودۀ خویـش را بـا نمـاز پایـان داد؛ حال آن که می گفت: »زنجیرهایم را نگشـایید 

کنـم!«  کـه می خواهـم دادخواهـی  کنیـد؛  بـا جامه هـای خـود دفـن  را نشـویید و مـرا  و خونـم 

بـر جـاّده]ی صـراط[ دیـدار می کنیـم.«  را  یـه  در عبـارت دیگـر آمـده اسـت: » ... کـه مـا معاو

)المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: 469/3 و 470 ]533/3[؛ اإلسـتیعاب: 135/1 ]قسـمت اّول/ص331[؛ 

ْسـد الغابـه: 386/1 ]462/1[؛ اإلصابـه: 315/1(
ُ
یـخ: 210/4 ]500/2[؛ أ الکامـل فـی الّتار

یه بـر جای نهاد. حسـن ]بصری[ آن را  ک بـار، ننگـی ابـدی برای معاو ایـن گنـاه بـزرگ هال

ک باری کفایـت نماید؛ و  کـه حّتـی یکـی از این هـا بـرای هال یـه شـمرده  یکـی از چهـار کار معاو
یه از ُحجـر و یارانش!«1 از جملـۀ آن هـا کشـتن ُحجـر اسـت. همـو بـود که گفت: »وای بـر معاو

کـه خـدای تعالـی از زادۀ هنـد جگرخـوار به آن چـه دسـت گناه آلودش به  یـم  مـا یقیـن دار

یختن خون بی جواز شـرعی و کشـتن  اهـل بصـره نوشـت، بازخواسـت خواهـد نمـود: »همانا ر

کننـده و خسـرانی آشـکار  کتـی اسـت خـوار  کـه خداونـد قتلشـان را حـرام فرمـوده، هال کسـانی 

کـه عذابـی را از خـود دور  کـه بـه ناحـق خونـی بریـزد، نـه می پذیـرد  کسـی  اسـت و خداونـد از 

کند.« )شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: 350/1 ]39/4[( ی قبول  کند و نه غرامتی را از و

گناه تشّیع دو َحْضَرمی و کشته شدنشان به 
)المحّبـر:  )د.245(  بغـدادی  حبیـب  بـن  محّمـد  ابوجعفـر  نسب شـناس،  دانشـمند 

یمـر َحْضَرمی و عبداهلل بن نجـّی َحْضَرمی را  یـاِد بـن ابیـه، مسـلم بـن ز ص479( آورده اسـت: »ز

یخـت. ایـن دو شـیعه بودنـد و ایـن کار به فرمان  چنـد روز بـر دِر خانه هاشـان در کوفـه بـه دار آو

یه، این را مایۀ بازخواسـت  یه صورت پذیرفت. حسـین بن علی؟امهضر؟ در نامه اش به معاو معاو

ی شـمرده اسـت: »آیـا تـو نبـودی کـه ُحجـر و آن دو مـرد َحْضَرمی را کشـتی؛ همـان دو که زادۀ  و

کتاب )225/10( گذشت. 1. همۀ حدیث حسن بصری در همین 
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کـه بـر دیـن و رأی علـی هسـتند؛ و تـو به او نوشـتی: ›هر کس بـر دین و رأی  سـمّیه بـه تـو نوشـت 

علـی اسـت، بُکـش و پیکـرش را چنـد پـاره کـن!‹ و او بـه فرمان تـو، آن دو را کشـت و چند پاره 

کنـون تو را در  کـه با پـدرت بر سـر آن جنگیدند و ا کـرد؟ دیـن علـی و پسـرعمویش همـان اسـت 

گـر نبـود، بیش تریـن مایـۀ شـرافت تـو و پـدرت، به جـان خریدن  ایـن جایـگاه نشـانده اسـت؛ و ا

زحمـت کوچ هـای تابسـتانی و زمسـتانی1 بـود کـه خداونـد به سـبب ما بر شـما مّنـت نهاد و آن 

را برداشت.« 

کــه آیــا پایبندی  امینــی گویــد: ای پایبنــدان بــه دیــن خــدا! بــا مــن همــراه شــوید تــا ببینیــم 

کــردن  ُمثلــه  کــه خــون مســلمانی را مبــاح ســازد و   بــه دیــن علــی؟ع؟ از چیزهایــی اســت 

ک حــرام اســت و حّتــی بــا ســگ گازگیرنــده نبایــد انجام شــود،  کــه در شــریعت پــا و شــکنجه را 

کــه از جانــب خــدای تعالــی  جایــز می ســازد! مگــر دیــن علــی همــان دیــن محّمــد؟ص؟ نیســت 

ی می گرداَنــد و برایــش هیــچ  یــه از دیــن اســتوار رو آشــکارا آورد؟ آری؛ چنیــن اســت؛ اّمــا معاو

وزن ]و قــدری[ قائــل نیســت و بــه فرجــام شکســتن حرمــت آن حضــرت اعتنــا نمی کنــد و در 

عیب جویــی و بدگویــی او درنــگ نمــی ورزد!

ماِلک اشتر
کشـت، ماِلـک بـن حـارث اشـتر نخعـی  گنـاه  یـه ایشـان را بـدون  کـه معاو از صالحانـی 

کوهـی تـک  کـوه بـود،  گـر از جنـس  کـه بـود مالـک؟ ا  بـود. خداونـد مالـک را خیـر فـراوان دهـد! 

گـر از سـنگ بـود، بسـی سـخت. بر کسـی همچون مالـک باید بگرینـد آنان که  و یگانـه بـود؛ و ا

گرانمایه تریـن بنـدگان خـدا در  کسـی چـون مالـک یافـت می شـود؟ دلیرتریـن و  می گرینـد! آیـا 

یانبارتر اسـت و بیش  که بر بدکاران از شـعلۀ آتش ز افتخارات بازمانده از گذشـتگانش اسـت 

از همـگان، از پلیـدی یـا ننـگ دوری می گزینـد. او مالـک بـن حـارث اشـتر اسـت: شمشـیری 

کوچ داشـتند: در زمسـتان به سـوی یمن؛ و در تابسـتان به سـوی شـام.  1. در روزگار جاهلّیت، مردم قریش در هر سـال دو 
ابوسـفیان سـرکردۀ کاروانـی بـود کـه میان مّکه و شـام حرکـت می نمود.
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ُکنـد نیسـت؛ در روزگار صلـح، بـه  کـه از نشسـتن در تـِن دشـمن فرونمی ماَنـد و َدمـش  بـّران 

حکمـت رفتـار می کنـد و در هنگامـۀ نبرد، اسـتوار و با وقار اسـت؛ اندیشـه ای اصیل و صبری 

گـر فرمان حرکـت داد، به حرکت  نیکـو دارد. پـس سـخنش را شـنوا و فرمانـش را پذیـرا باشـید؛ ا

کـه او نـه پیـش می تـازد و نـه بازمی ایسـتد، مگـر بـه  کـرد، بمانیـد؛  گـر امـر بـه مانـدن  درآییـد؛ و ا

ی را نـزد شـما فرسـتادم؛ زیـرا خیرخواه  فرمـان مـن. خـود را از مصاحبـت او محـروم سـاختم و و

شـما اسـت و بر دشـمنانتان بسـی سـخت می گیرد ... .«

کـه بایـد شـتاب  گردنـد یـا بلغزنـد. در جایـی  کـه بیـم نمی رفـت سسـت  کسـانی بـود  از 

کـه بایـد آهسـته می رفـت، شـتاب نمی کرد. نرمـی و مدارا  می کـرد، آهسـته نمی رفـت؛ و آن جـا 

کـه بایـد،  یـد و آن جـا  کـه بایـد، صالبـت می ورز گـرد آورده بـود؛ آن جـا  را بـا سـختی و صالبـت 

مـدارا می کـرد. جنـگاوری دلیـر و نیرومنـد و سـرکرده ای بردبـار و بخشـنده و انسـانی زبـان آور و 

شاعر بود.1 

کسـانی هسـتی  کـه آن روز در نصیبیـن بـود، نوشـت: »اّمـا بعـد؛ تـو از  علـی؟ع؟ بـه ماِلـک 

گرفتـم و بـا ایشـان، تکّبـر و سرکشـی  کـه بـرای برپـا داشـتن دیـن، آنـان را پشـتیبان و یـاور خـود 

را محکـم می سـازم. مـن  ک ]مرزهـا[  را سـرکوب می کنـم و رخنه گاه هـای خطرنـا گناهـکاران 

کرده انـد و او جوانـی  ی قیـام  گماشـته بـودم؛ اّمـا شورشـیانی بـر و محّمـد بـن ابی بکـر را بـر مصـر 

کـه تجربـۀ جنـگ و آزمودگـی در امـور را نـدارد. پس نـزد من بیا تا در بـارۀ آنچه در  اسـت تـازه کار 

کـه قابـل اعتمـاد و خیرخـواه اسـت، بـه  ایـن ماجـرا سـزاوار اسـت بنگریـم؛ و یکـی از یارانـت را 

جـای خـود بگمـار! والّسـالم.«

ماِلـک نـزد علـی آمـد و بـر آن حضـرت وارد شـد. آن حضـرت ماجـرای مصریـان را برایـش 

گفـت: »بـرای ]سامان بخشـی   گاهـش سـاخت و  بیـان نمـود و از وضعّیـت اهـل آن سـرزمین آ

مـن  کـه  کـن؛  حرکـت  کنـد!  رحمـت  خدایـت  نیسـت.  تـو  جـز  کسـی  سـرزمین،  آن   ] امـور 

کتاب )38/9-41( آوردیم، بنگرید. 1. برای تبیین هر یک از این جمله ها، به آن چه در همین 
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کتفـا می کنـم. در تصمیم هـای خـود، از خـدا  سفارشـی برایـت نـدارم؛ و بـه نظـر ]صائـِب[ تـو ا

کـن؛ و هـر  کارسـازتر اسـت، همـان  گیـر و سـختی و نرمـی را بـا هـم بیامیـز؛ هـر جـا نرمـی  یـاری 

جـا جـز بـا سرسـختی، کارت پیـش نـرود، چنیـن کـن!« اشـتر از نـزد علـی بیـرون آمـد و بـه سـوی 

یـه برایش خبـر بردند  اقامتگاهـش رفـت تـا آمـادۀ حرکـت بـه سـوی مصـر شـود. جاسوسـان معاو

کـه در حکومـت مصـر طمـع داشـت،  یـه  کـه علـی بـه اشـتر والیـت داده اسـت. ایـن بـرای معاو

گـر اشـتر بـه مصـر رود، در مقابلـۀ بـا وی، از محّمـد بـن ابی بکر  گـران افتـاد؛ زیـرا می دانسـت کـه ا

سـخت تر و اسـتوارتر خواهـد بـود. پـس بـه سـرآمد خـراج دهنـدگان منطقـۀ قلـزم نوشـت: »اشـتر 

کنـی، تـا  کفایـت  گـر مـرا از زحمـت ]و خطـر[ وی  حکومـت مصـر را عهـده دار شـده اسـت. ا

زنـده ام و زنـده ای، از تـو خـراج نمی گیـرم. پـس هرگونـه می توانـی، بـرای دفـع او، حیلـه و چاره ای 

بیاندیـش!« آن مـرد بیـرون آمـد تـا بـه قلـزم رسـید و در آن جـا اقامـت نمـود. اشـتر نیـز از عـراق بـه 

که آن  کرد  کرد و چون به قلزم رسـید، آن مرد به پیشـبازش آمد و پیشـنهاد  سـوی مصر حرکت 

گیـاه؛ و مـن از خـراج  گفـت: »این جـا اقامتگاهـی اسـت آمـاده، ایـن هـم غـذا و  جـا فـرود آیـد؛ و 

دهنـدگان هسـتم.« اشـتر نـزد وی فـرود آمـد و آن مـرد برایـش غـذا آورد. پـس از خـوردن غـذا، مرد 

 شـربتی از عسـل برایـش آورد کـه در آن زهـر ریختـه بـود و ماِلک آن را نوشـید. چون آن را نوشـید، 

کرد. وفات 

یـه بـه شـامیان می گفـت: »علی اشـتر را به سـوی مصر گسـیل نموده؛  در ایـن فاصلـه، معاو

کفایـت فرمایـد!« ایشـان هـر روز اشـتر را نفریـن  کـه شـما را از شـّر وی  پـس از خـدا بخواهیـد 

می کردنـد تـا ایـن کـه آن مـردی کـه وی را زهر نوشـانده بـود، نزد معاویه آمد و خبر مرگ اشـتر را به 

وی داد. معاویه به خطبه برخاسـت و پس از سـتایش و ثنای خداوند، گفت: »اّما بعد؛ همانا 

کـه یکـی روز صّفیـن بریـده شـد: عّمـار بـن یاسـر؛ و دیگـری امـروز: اشـتر.«  علـی را دو دسـت بـود 

یخ: 152/3 ]410/2[( یخ األمم و الملوک: 54/6 ]96/5[؛ الکامل فی الّتار )تار

یافـت،  یـه ایـن خبـر را در کـه چـون معاو در عبـارت ابن  ُقَتیبـه )عیـون األخبـار: 201/1( آمـده 
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کـه یکـی از  گفـت: »شـگفتا از خنـکای ایـن خبـر بـر جگـر! خداونـد دارای سـپاهیانی اسـت 
گفـت: »خـدا او را ]بـه رو [ بـا دسـت و دهـان بـر زمیـن افکَنـد!«1 آن هـا عسـل اسـت.« و علـی 

کـه علـی اشـتر را بـر مصـر والیـت بخشـید  هـب: 39/2 ]429/2[( آورده 
ّ

 مسـعودی )ُمـروج الذ

کدخدایی  یه رسـید، به  و او را همراه سـپاهی به سـوی مصر روان نمود. چون این خبر به معاو

کـرد و بـه او گفـت: »20 سـال تـو را از خـراج  کـه در عریـش2 بـود پنهانـی پیغـام داد و او را تشـویق 

دادن معـاف می کنـم. تـو نیـز بـا نیرنـگ زهـری در غـذای اشـتر بریـز!« چـون اشـتر در عریش فرود 

گفتـه شـد: »عسـل.«  کدخـدا پرسـید: »کـدام غـذا و نوشـیدنی را بیش تـر می پسـندد؟«  آمـد، 

کـه روزه بـود، از  پـس برایـش شـربتی از عسـل آورد و ویژگی هایـش را بـرای اشـتر برشـمرد. اشـتر 

کـه از پـای درآمـد. سـپس  آن شـربت جرعـه ای نوشـید و هنـوز در اندرونـش جـای نگرفتـه بـود 

کـه ایـن ماجـرا  گفته انـد  کدخـدا و همراهانـش را از میـان بردنـد. برخـی  همراهـان اشـتر، آن 

کـه آوردیـم، درسـت تر اسـت. چـون خبـر بـه علـی رسـید،  ی داد؛ اّمـا همیـن سـخن  در قلـزم رو

گفـت:  یـه خبـر را شـنید،  گفـت: »خـدا او را بـا دسـت و دهـان بـر زمیـن افکَنـد!« و چـون معاو

»خـدای را سـپاهیانی از عسـل اسـت.«

یـه از این گنـاه بزرگ، یعنی کشـتن آن بندۀ  کـه در ایـن جـا، معاو امینـی گویـد: می بینیـد 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ و جانشـینش موالمان امیرالمؤمنین؟ع؟ او را سـتوده اند3، احسـاس  صالـح 

ی و شـامیان بسـیار شـادمان شـدند  گناه نمی کند و با شـنیدن خبر مرگ آن قهرمان مجاهد و

کننـدۀ مالـک اسـت؛  کـه ایـن نفریـن در حـّق مسـموم  1. عبـارت مأخـذ چنیـن اسـت: »للیدیـن و للفـم.« بـه نظـر می رسـد 
اّمـا مرکـز الغدیـر آن را ناظـر بـه خـود مالـک دانسـته و آورده اسـت: »ایـن تعبیـر را هنگامـی بـه کار برند که بخواهند کسـی را 
نفریـن کننـد؛ حـال آن کـه صـدور چنیـن سـخنی از امیرالمؤمنیـن در حّق مالک کـه برایش به منزلۀ خـود آن حضرت؟ع؟ 
کـه  کار مـی رود  کسـی بـه  نـزد رسـول خـدا؟ص؟ بـود، صّحـت نـدارد.« )م.( ولـی بـا توجـه بـه اینکـه ایـن عبـارت در بـارۀ 
کـه بـدو رسـیده می دانـد، مرکـز الغدیـر بـه درسـتی بـه زبـان آوردن چنیـن تعبیـری از  گوینـده او را سـزاوار بـال و مصیبتـی 

امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در حـّق مالـک را محـال دانسـته اسـت. بنگریـد بـه: مجمـع األمثـال: 207/2. )ن.( 

که بر ساحل دریای روم قرار دارد. 2. نخستین شهر مربوط به مصر از طرف شام 

کتاب )38/9-41( آوردیم، بنگرید. 3. به آن چه در همین 
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کـه هـم بـه  کـه او یـاور امـام زمانـه اش بـود  ی  )البدایـة و الّنهایـه: 312/7 ]347/7[(؛ تنهـا از ایـن رو

کـرده بودنـد. ایـن  گشـته و هـم بـر خالفتـش اجمـاع  امامتـش ]از سـوی پیامبـر؟ص؟[ تصریـح 

کـه مایـۀ ناخرسـندی پیـروان دیـن حـق و پیشـوایان هدایـت   عجیـب نیسـت؛ زیـرا هـر چیـز 

گـر در اسـالم، جان هـای مقـّدس  بـود، زادۀ هنـد را شـادمان می سـاخت! ا و اولیـای صالـح 

هیـچ حرمتـی نداشـتند و امامـان؟مهع؟ و یاورانشـان دارای هیـچ ارج و مقـام نبودنـد، بـاز هـم 

یـه تـا پایـان روزگار  گـر معاو یـه نمی توانسـت مصیبتـی بزرگ تـر از ایـن بـه بـار آوَرد. حّتـی ا معاو

بـه تسـلیم  را  او  بـرق شمشـیر اسـالم  از  بیـم  و  باقـی می ماْنـد  کفـر ننـگ آور خویـش  بـر  پیامبـر 

کـه  گاه  آن  نمی کردنـد:  ایـن  از  زشـت تر  کارهایـی  کافـرش  مأمـوران  هـم  بـاز  وانمی داشـت، 

کـه یـاور او و دوسـتار خویشـاوندان  کشـتند، بدیـن سـبب  نیک تریـن اصحـاب محّمـد؟ص؟ را 

نزدیکش بودند و از اهل بیت بزرگوارش دفاع می کردند!

محّمد بن ابی بکر
یـه، زادۀ حـرم امـن خداونـد  کشـته شـدگاِن حکومـت ظالمانـۀ معاو یکـی از قربانیـان و 

کی، محّمد بن ابی بکر بود. و پروردۀ خاندان عصمت و پا

ــن  ــد ب کــه محّم ــه ســوی مصــر روان نمــود  ــا 6000 ســپاهی ب ــن عــاص را ب ــه عمــرو ب ی معاو

کــرد تــا بــه نخســتین مناطــق  کارگــزار امیرالمؤمنیــن در آن جــا بــود. عمــرو حرکــت  ابی بکــر 

ــا آن هــا در آنجــا  گردآمدنــد. پــس ب ورودی ســرزمین مصــر رســید. هــواداران عثمــان نیــز نــزد او 

اقامــت نمــود و بــه محّمــد بــن ابی بکــر نوشــت: »اّمــا بعــد؛ ای فرزنــد ابوبکــر! جــان خــود را از مــن 

گــردم. مــردم ایــن ســرزمین بــر مخالفــت بــا تــو  کــه هرگــز نمی خواهــم بــر تــو چیــره  دور نگــه دار؛ 

کار  گــر  ی ات پشــیمان شــده اند؛ و ا و نپذیرفتــن فرمان روایــی  تــو همداســتان شــده و از پیــرو

کــه مــن بــرای تــو خیرخــواه  کــرد. پــس از ایــن جــا بیــرون رو؛  گیــرد، تــو را تســلیم خواهنــد  شــّدت 

و دلســوزم. و الّســالم.«

کـــه  ـــود برایـــش فرســـتاد  ـــن ابی بکـــر نوشـــته ب ـــد ب ـــرای محّم ـــه ب ک ـــه را  ی ـــز عمـــرو نامـــۀ معاو نی
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ـــود: در آن آمـــده ب

کـه خونـی محتـرم را  »اّمـا بعـد؛ همانـا فرجـام تجـاوز و سـتم، بسـیار وخیـم اسـت و کسـی 

را  کـس  هیـچ  مـا  بـود.  نخواهـد  امـان  در  آخـرت  ک بـار  هال پیامـد  و  دنیـا  کیفـر  از  بریـزد، 

یـده و بدتـر از تـو بـر او عیـب گرفته و سـخت تر  کـه بیـش از تـو بـر عثمـان سـتم ورز نمی شناسـیم 

یختی.  یـده باشـد. همـراه دیگـران علیه او تالش کردی و خونـش را ر ی مخالفـت ورز از تـو بـا و

کـرده ام؛ تـا آن جا  کـه مـن از تـو چشـم فروبسـته و در خوابـم یـا فراموشـت  کنـون گمـان می کنـی  ا

کـه در آن همسـایۀ منـی و بیشـینۀ مردمـش یـاران مـن  کـه می آیـی و امیـر سـرزمینی می شـوی 

هسـتند و نظـر مـرا دارنـد و بـه سـخنم توّجـه می کننـد و برای نبرد بـا تو، مرا به فریادرسـی و یاری 

کینه می ورزند و تشـنۀ  که سـخت بر تو  کرده ام  گسـیل  کسـانی را به سـویت  می طلبند. اینک 

خونـت هسـتند و در جهـاد بـا تـو، بـه خـدا تقـّرب می جوینـد و با خداونـد پیمان سـپرده اند که 

و هشـدار  بیـم  را  تـو  را داشـتند،  کشـتنت  کـه قصـد  نبـود  ایـن  گـر جـز  ا کننـد.  تّکه تّکـه  را  تـو 

کـه بـه سـبب ظلـم و بریـدن پیونـد و تعّدیـت بـر عثمـان _ آن روز  نمـی دادم. و دوسـت داشـتم 

کـه دشـنه هایت میـان اسـتخوان پشـت گـوش و رگ هـای گلویـش نشسـت _ تـو را بُکشـند؛ اّمـا 

کـه باشـی، خداونـد تـو را از  کننـد. هـر جـا  کـه مـردی از قریـش را تّکه تّکـه  دوسـت نمـی دارم 

قصاص در امان نخواهد داشت. و الّسالم.«

ــۀ  ــه نام ــتاد و ب ــی فرس ــرای عل ــد و ب ــم پیچی ــای آن دو را در ه ــر نامه ه ــن ابی بک ــد ب محّم

کــه از ماجــرای مــن و عثمــان،  ــه مــن رســید  ــا بعــد؛ نامــه ات ب ــه چنیــن پاســخ داد: »اّم ی معاو

کــه از تــو دور  کــه از آن نــزد تــو عــذر نمــی آورم؛ و مــرا فرمــان داده بــودی  کــرده بــودی  چیــزی را یــاد 

گویــی بــر مــن دل  گویــی خیرخــواه مــن هســتی! و مــرا از تّکه تّکــه شــدن بیــم داده بــودی؛  شــوم؛ 

گــردش روزگار علیــه شــما و بــه ســود مــن بگــردد و در نبــرد، شــما  کــه  می ســوزانی! مــن امیــدوارم 

کار در دنیــا بــه دســت شــما افتــد، بــه  گــردد و  گــر هــم پیــروزی از آِن شــما  کــن ســازم. ا یشــه  را ر

کشــتید و تّکه تّکــه  کردیــد و مؤمنــی را  خــدا ســوگند! پیــش از ایــن هــم چــه بســیار ســتمگری 
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کارهــا بــه او بازمی گــردد و او  کردیــد! ســرانجاِم شــما و ایشــان بــه ســوی خــدا اســت و همــۀ 

مهرورزتریــِن مهــرورزان اســت. و بــر آن چــه ]از تهدیدتــان[ وصــف می کنیــد، تنهــا از خــدا یــاری 

می جوییم. و الّسالم.«

نیــز بــه عمــرو بــن عــاص نوشــت: »اّمــا بعــد؛ ای فرزنــد عــاص! آن چــه را در نامــه ات 

گواهــی  گــردی.  کــه دوســت نمــی داری بــر مــن پیــروز  کــردی  یافتــم. اّدعــا  کــرده بــودی، در یــاد 

کــه خیــر مــرا می خواهــی. ســوگند  کــه از اهــل دروغ و باطــل هســتی. نیــز اّدعــا می کنــی  می دهــم 

کــه مــردم ایــن ســرزمین، نظــر  ــو مّتهــم و غیرقابــل اعتمــاد هســتی. اّدعــا داری  کــه ت می خــورم 

کــه می گویــی، یــاران  گشــته اند. این هــا  ی ام پشــیمان  و فرمان روایــی مــرا نپذیرفتــه و از پیــرو

ــر  کنــد و ب کفایــت  ــو و آن شــیطاِن رانــده شــده هســتند. خداونــد، پــروردگار جهانیــان، مــا را  ت

کــه پــروردگار عــرش بــزرگ اســت. و الّســالم.« کنیــم  خدایــی تــوّکل 

سـپس عمـرو بـن عـاص بـه سـوی مصـر پیـش آمـد. محّمـد بـن ابی بکـر در میـان مـردم بـه 

سخن برخاست و پس از ستایش و ثنای خدا و درود بر رسولش گفت: »اّما بعد؛ ای جماعت 

گمراهی را زنده می کردند و آتش  که حرمت ها را می شکسـتند و  گروهی  مسـلمانان و مؤمنان! 

برخاسـته  شـما  بـا  دشـمنی  بـه  می یافتنـد،  چیرگـی  زورمندانـه  و  می افروختنـد  بـر  را   فتنـه 

کـه خواهـان بهشـت و آمـرزش  و سپاهیانشـان بـه سـویتان روانـه شـدند. ای بنـدگان خـدا! هـر 

اسـت، بـه سـوی ایـن گـروه بیـرون شـود و در راه خـدا بـا آنـان جهـاد کنـد! همـراه   ِکنانة بن ِبْشـر به 

نبرد با اینان بشتابید؛ که خدایتان رحمت کند!«

کردنــد و محّمــد  نزدیــک بــه 2000 مــرد ایــن فراخــوان را پاســخ داده و همــراه   ِکنانــه حرکــت 

یــارو  کــه طالیــه دار ســپاه محّمــد بــود، رو نیــز بــا 2000 مــرد روان شــد. عمــرو بــن عــاص بــا   ِکنانــه 

ِکنانــه نزدیــک شــد، عمــرو یگان هایــش  شــد. پــس عمــرو بــه ســوی   ِکنانــه آمــد. پــس چــون بــه 

کــرد. هیــچ یگانــی از ســپاه شــام بــه ســوی   ِکنانــه نمی آمــد، مگــر آن کــه بــه آن  را بخش بخــش 

کار را  گشــته و ضربــه مــی زد و آن را بــه ســوی عمــرو بــن عــاص عقــب می راْنــد. ایــن  حملــه ور 
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ــد و او  ــة بــن ُحدیــج ســکونی را فراخوان ی کــرد. چــون عمــرو چنیــن دیــد، معاو ــار تکــرار  چنــد ب

کــرد. شــامیان از همــه  ِکنانــه آمــد و   ِکنانــه و یارانــش را محاصــره  همــراه ســپاهی عظیــم ســوی 

طــرف آنــان را دربرگرفتنــد و چــون   ِکنانــة بــن ِبْشــر چنیــن دیــد، از اســبش فــرود آمــد و یارانــش 

کــس جــز بــه اذن خــدا نمیــرد. مــرْگ سرنوشــتی اســت معّیــن  گفــت: »هیــچ   نیــز فــرود آمدنــد.   ِکنانــه 

کــه پــاداش آخــرت جویــد، بــه وی  کــه پــاداش دنیــا خواهــد، از آن بــه وی می دهیــم؛ و هــر  و زمــان دار. هــر 

 می بخشــیم و شــکرگزاران را بــه زودی جــزا می دهیــم.« ]آل عمــران/ 3[ ســپس بــا شمشــیرش بــه زد 

کند! و خورد با آنان پرداخت تا به شهادت رسید؛ خدایش رحمت 

عمـرو بـن عـاص نیـز بـه سـوی محّمـد بـن ابی بکـر پیـش آمـد که پـس از شـنیدن خبر قتل 

کـس بـا او نمانـده بـود. چـون  گشـته و هیـچ  کنـده شـده و تنهـا  گـرد او پرا   ِکنانـه، یارانـش از 

محّمـد چنیـن دیـد، پیـاده بـه راه افتـاد تـا در کنـار راه خـود بـه ویرانـه ای رسـید و در آن جـا پناه 

در  حدیـج  بـن  یـة  معاو و  شـد  درون  »فسـطاط«  بـه  و  آمـد  پیـش  عـاص  بـن  عمـرو  گرفـت. 

جسـتوجوی محّمـد روان شـد تـا در میـان مسـیر بـه چنـد مـرد تنومنـد غیر مسـلمان برخـورد و از 

کنـار شـما نگذشـت؟« یکـی از آنـان گفـت: »نـه؛ بـه خـدا  آنـان پرسـید: »آیـا فـردی ناشـناس از 

»بـه  گفـت:  ابن حدیـج  دیـدم.«  نشسـته  را  مـردی  درآمـدم،  ویرانـه  آن  بـه  چـون  اّمـا  سـوگند! 

کعبه سوگند! او همان است.« پروردگار 

که از تشـنگی نزدیک به مرگ بود،  ی درآمدند و او را  کردند و بر و پس دوان دوان حرکت 

بیـرون کشـیدند و بـه سـوی فسـطاط مصـر آوردنـد. عبدالّرحمـان بن ابی بکر که در سـپاه عمرو 

یـة  گفـت: »آیـا بـرادرم را در اسـارت می کشـی؟ بـه معاو بـن عـاص بـود، بـه سـوی او برجسـت و 

ی پیغام داد که محّمد  کار نهـی کـن!« عمرو بن عاص به و بـن حدیـج پیغـام ده و او را از ایـن 

یـه گفـت: »آیـا این گونـه اسـت ]و تبعیـض روا اسـت[؟!   ِکنانة  بـن ابی بکـر را نـزد او بیـاوَرد. معاو

یـد[ مـن از محّمـد بـن ابی بکر دسـت بـردارم؟ هیهات!  کنـون ]انتظـار دار بـن ِبْشـر را کشـتید و ا

کتاب هـا ]ی آسـمانی[ بـرای شـما امـان و َبـراءت نوشـته اند؟‹  کافـران شـما از آنـان بهتـر و برترنـد یـا در  ›مگـر 

]قمر/43[‹«

)86(

66/11



115 معاویه و ُحجر بن َعدّی و یارانش

یة بن حدیج پاسـخ داد: »کسـی  محّمـد بـه آنـان گفـت: »مـرا قدری آب بنوشـانید!« معاو

کـه بـه تـو قطـره ای بنوشـاَند، خداونـد هرگـز سـیرابش نکنـد! شـما عثمـان را از نوشـیدن آب 

کـه روزه دار و در مـاه حـرام بـود؛ و خـدا بـا شـراب  کشـتید، در حالـی  بازداشـتید تـا آن کـه او را 

گشـت. ای فرزنـد ابوبکـر؛ بـه خـدا سـوگند! تـو را می کشـم و سـپس  نـاب سـر بـه ُمهـر او را پذیـرا 

خداونـد از آب جوشـان و چرکابـه بـه تـو خواهـد نوشـاْند.«

کـه یـاد  کار در اختیـار تـو و آن  گفـت: »ای زادۀ زن یهـودی بافنـده! ایـن  محّمـد بـه او 

کـه دوسـتانش را سـیراب و  کـردی، ]= عثمـان[ نیسـت! ایـن تنهـا بـر عهـدۀ خداونـد؟زع؟ اسـت 

کـه دوسـت داری ]= عثمـان[، تشـنه نـگاه مـی دارد.  کـه تـو و همانندانـت و آن  دشـمنانش را 

کنیـد!«  گـر شمشـیرم را در دسـت داشـتم، نمی توانسـتید بـا مـن چنیـن  هـال بـه خـدا سـوگند! ا

یـه بـه او گفـت: »آیـا می دانـی بـا تـو چـه می کنـم؟ تـو را درون االغی جای می دهم و سـپس  معاو

کـه بـا  کنیـد، دیرزمانـی اسـت  گـر بـا مـن چنیـن  در آتـش می سـوزانم!« محّمـد پاسـخ داد: »ا

کـه بر من  کـه خداوند ایـن آتش را  اولیـای خـدا چنیـن رفتـاری شـده اسـت. مـن امیـد می ورزم 

کـه بـرای دوسـت ویـژه اش ابراهیـم  گرداَنـد، چنـان  شـعله ور می سـازی، برایـم سـرد و سـالمت 

کـه بـر نمـرود و دوسـتانش قـرار داد.  کـرد؛ و آن را بـر تـو و دوسـتانت بـه گونـه ای قـرار دهـد  چنیـن 

یـه _ و ایـن _ و بـه عمـرو  کـردی ]= عثمـان[ و پیشـوایت _ یعنـی: معاو کـه یـاد  خداونـد تـو و آن 

کـه هـرگاه زبانـه اش  کـه بـر شـما زبانـه می کشـد، می سـوزاَند  کـرد _ را در آتشـی  بـن عـاص اشـاره 

فرونشـیند، خـدا آن را شـعله ور سـازد.«

یـه بـه وی گفـت: »مـن تـو را بـه قصـاص خـون عثمان می ُکشـم.« محّمد گفـت: »تو را  معاو

کنار افکند؛ و خدای تعالی فرموده اسـت:  کرد و حکم قرآن را  چه به عثمان؟ او به سـتم رفتار 

›هـر کـس بدانچـه خـدا فـرو فرسـتاده حکـم نکنـد پـس آناننـد فاسـقان.‹ ]مائـده/47[ پـس ما نیز ایـن را بر 

کشتیم. اّما تو و همانندانت این را از او نیکو جلوه دادید. پس  گرفتیم و وی را  او عیب و ایراد 

گنـاه و  گنـاه او مبـّرا سـاخت، حـال آن کـه تـو را در  بـه خواسـت خـدای تعالـی، خداونـد مـا را از 
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گردانـده و هماننـد او می سـازد!« معاویـة خشـمگین شـد، پـس او را  جـرم سـنگین وی شـریک 

کشـید. چون این خبر به  کشـت. سـپس پیکرش را در مرداِر االغی نهاد و به آتش  پیش آورد و 

گرفت و معاویه  کرد و پس از نماز دسـت به دعا  عایشـه رسـید، سـخت بر وی زاری و بی تابی 

یـخ: 154/3  یـخ األمـم و الملـوک: 58/6- 61 ]101/5- 105[؛ الکامـل فـی الّتار و عمـرو را نفریـن نمـود. )تار

]413/2[؛ البدایة و الّنهایه: 313/7 و 314 ]348/7 و 349[؛ الّنجوم الّزاهره: 110/1 و 111(

یـة بـن حدیـج سـر او را بریـد و بـرای  در الّنجـوم الّزاهـره )110/1( آمـده اسـت: گفتـه شـده معاو

گرداندنـد و ایـن نخسـتین سـری  یـة بـن ابی سـفیان در دمشـق فرسـتاد و سـپس آن سـر را  معاو

گردانـده شـد. کـه در روزگار اسـالم  بـود 

گونۀ دیگر

یـة بن حدیـج و ابواعور  یـه، عمـرو بـن عـاص را بـا 4000 تـن و همـراه معاو بـه سـال 38 معاو

کـه زنـده اسـت، بـه فرمان روایـی آن جا  می بـه سـوی مصـر گسـیل نمـود و عمـرو را تـا زمانـی 
َ
ُسـل

کارگـزار علـی در مصـر  کـه  گماشـت. آنـان در جایـی معـروف بـه مسـّناة بـا محّمـد بـن ابی بکـر 

گریخـت،  کشـته شـد. از آن پـس، محّمـد  یـارو شـدند و جنگیدنـد تـا   ِکنانـة بـن ِبْشـر  بـود، رو

ی نـزد مـردی بـه نـام َجَبلـة بـن مسـروق  کردنـد. و گذاشـته و رهایـش  ی را تنهـا  چـون یارانـش و

یـة بـن حدیـج و یارانـش بدان سـوی آمدنـد و او  پنهـان گشـت؛ اّمـا جایـش را یافتنـد. پـس معاو

کردنـد. محّمـد بـن ابی بکـر بـه سـوی آنـان بـرون شـد و بـا ایشـان جنگیـد تـا کشـته  را محاصـره 

گرفتنـد و در پوسـت االغـی نهادنـد  یـة بـن حدیـج و عمـرو بـن عـاص او را   شـد. سـپس معاو

و در آتـش سـوزاندند. ایـن ماجـرا در جایـی از مصـر بـه نـام کوم شـریک رخ داد. برخی گفته اند 

کـه ایـن کار را در حالـی بـا او انجـام دادنـد که هنوز نیمه جانی داشـت.

خبــر قتــل محّمــد و یارانــش بــه معاویــه رســید، پــس او اظهــار شــادمانی و ســرور کــرد؛ و چــون 

کــه آنــان از مــرگ وی شــادمان شــدند، مــا بــر او  گفــت: »همــان انــدازه  ایــن خبــر بــه علــی رســید، 

کــه در ایــن جنــگ پــای نهــاده ام، هرگــز بــر مــرده ای بدیــن  زاری و بی تابــی می کنیــم. از هنگامــی 
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انــدازه بی تــاب نشــده بــودم. او پــروردۀ مــن بــود و وی را همچــون فرزنــدم می شــمردم و بــا مــن 

کیــم و بــر مصیبتــش  کســی اندوهنا نیکورفتــار بــود. نیــز بــرادر زادۀ مــن بــود.1 پــس بــر چنیــن 

هــب: 39/2 ]428/2 و 429[؛ 
ّ

شــکیبایی می ورزیــم و از خــدا بــر آن پــاداش می جوییــم.« )ُمــروج الذ

البدایة و الّنهایه: 314/7 ]349/7[(

کـه خبررسـان پنهانـِی علـی؟ع؟ در شـام بـود، نـزد او آمـد و خبـر داد  عبدالّرحمـان َفـزاری 

بـن عـاص آمـده  از جانـب عمـرو  از شـام، مژده رسـانانی پیاپـی  بیـرون آمدنـش  از   کـه پیـش 

کـه قتـل او را بـر  کشـته شـده اسـت؛ تـا آنجـا  گشـته و محّمـد  کـه مصـر فتـح  و خبـر داده بودنـد 

کم تـر مردمـی شـادمان تر از اهـل شـام  گفـت: »ای امیرالمؤمنیـن!  کرده انـد. سـپس  منبـر اعـالم 

کـه در شـام دیـدم، آن هنگام  دیـده ام و کم تـر شـادمانی ای آشـکارتر دیـده بـودم از شـادمانی ای 

که خبر مرگ محّمد بن ابی بکر بدیشان رسید.«

ی به اندازۀ شـادمانی ایشـان اسـت؛ و بلکـه چند برابر  کـه انـدوه ما بر و علـی گفـت: »هـال 

کـه اثـر آن در چهـره اش دیـده و  ی اندوهگیـن شـد  فزون تـر اسـت.« پـس علـی چنـان از ماتـم و

کـرد و او را ثنـا  گشـت. سـپس در میـان مـردم بـه خطبـه ایسـتاد و خداونـد را سـتایش  آشـکار 

که  گناه کار و اهل جور و سـتم  که بدکاراِن  گفت: »هال  گفت و بر فرسـتاده اش درود فرسـتاد و 

ی گردانده انـد و اسـالم را کـج می خواهنـد، مصـر را فتـح کرده اند. هال که محّمد  از راه خـدا رو

یـم   بـن ابی بکـر _ خدایـش رحمـت کنـد! _ بـه شـهادت رسـید و مـا بـر مصیبتـش شـکیبایی می ورز

یـم. هـال بـه خـدا سـوگند! تـا آن جـا که می دانـم، او از کسـانی بود  و از خداونـد امیـد پـاداش دار

کار  کـه ]مـرگ و [ قضـای الهـی را انتظـار می کشـید ]و بـدان تسـلیم بـود[ و بـرای پـاداش خـدا 

می کـرد و رفتـار و منـش بـدکاران را دشـمن می شـمرد و شـیوه و سـیرۀ نیـک مؤمنـان را دوسـت 

یـخ: 155/3 ]414/2[( یـخ األمـم و الملـوک: 62/6 ]108/5[؛ الکامـل فـی الّتار می داشـت ... .« )تار

ابوعمـر گفـت: گفتـه می شـود کـه محّمـد بـن ابی بکـر  را نـزد عمـرو بن عـاص آوردنـد و او را 

1. محّمد بن ابی بکر برادر مادرِی عبداهلل بن جعفر بن ابی طالب بود.
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کـه محّمـد بـن ابی بکـر  در اسـارت کشـت. ُشـعبه و ابن  ُعَیینـه از عمـرو بـن دینـار نقـل کرده انـد 

اسـیر نزد عمرو بن عاص آورده شـد. او گفت: »آیا وصّیتی با تو هسـت؟ آیا ]تعهد یا[ عقدنامۀ 

مالـی نـزد تـو هسـت؟« پاسـخ داد: »نـه.« پـس فرمان داد و وی کشـته شـد. علی بـن ابی طالب، 

محّمـد بـن ابی بکـر را می سـتود و بـه سـبب عبـادت و سخت کوشـی اش در آن، از دیگـران برتـر 

می شمرد. )اإلستیعاب: 235/2 ]قسمت سوم/ص1367[؛ تهذیب الّتهذیب: 81/9 ]70/9[(

کـه محّمـد بـن ابی بکـر در خانـۀ زنـی از قبیلـۀ غافـق  گفتـه شـده  ابن َحَجرگفتـه اسـت: 

یـة بـن حدیـج بـود، او را پنـاه داد.  کـه خـود تحـت تعقیـب معاو بـرادر آن زن  پنهـان شـد. و 

یـه را دید و گمان برد که ایشـان به دنبال  خواهـر آن مـرد کـه عقـل درسـتی نداشـت، سـپاه معاو

گفـت: »شـما را بـه جایـگاه محّمـد بـن ابی بکـر راهنمایـی می کنـم، بـه  بـرادرش هسـتند، پـس 

ی رهنمون شـد.  شـرط آن کـه بـرادرم را نکشـید.« گفتنـد: »می پذیریـم.« پـس آنـان را بـه سـوی و

یة بن حدیـج گفت: »80 تـن از قوم  محّمـد گفـت: »مـرا بـه خاطـر ابوبکـر مراعـات کنیـد!« معاو

کنم؟«  که قاتل عثمان هسـتی، رها  کشـتم. تو را  که در خون عثمان دسـت داشـتند،  خود را 

)تهذیـب الّتهذیـب:80/9 ]70/9[(

ک، بـه اعمـال ننگ بـار ابن العاصـی  کارهـای بسـیار زشـت و دردنـا گویـد: چنیـن  امینـی 

کـه از  کارهـای مایـۀ خشـنودی زادۀ هنـد جگرخـوار بـود؛ همانـان  و اذنابـش نزدیـک بـود و از 

کـه بـه جنگ  ک پـروا نداشـتند، بـه ویـژه از زمانـی  یختـن خون هـای پـا هنـگام بلـوغ همـواره از ر

کـه در آتـش جهّنـم سـوختند و همچنـان بـرای رسـیدن بـه هـوا   در صّفیـن پرداختنـد تـا آن گاه 

گر خویش، خون نیکاِن نیکوکار را چون درندگان می لیسیدند. و هوس های رسوا

کـه اینـان می پنداشـتند. شـگفت  کـرده بـود  کاری را بـا عثمـان  کـه محّمـد همـان  گیـرم 

یـه  ی پردازنـد! معاو بـه خون خواهـی و بـن عاصـی  یـه و عمـرو  کسـانی چـون معاو کـه  اسـت 

ی یـاری خواسـت، آن قدر درنگ کرد تا او کشـته شـد.  کـه چـون عثمـان از و همـان کسـی بـود 

کـه از قتـل عثمـان شـادمان گشـت و گفـت: »مـن ابوعبـداهلل  عمـرو بـن عاصـی هـم کسـی بـود 
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که چون  گفت: »منم ابوعبداهلل  که در وادی سـباع بودم!« نیز  کشـتم، حال آن  که او را  هسـتم 

کـه میلـۀ  گفـت: »منـم ابوعبـداهلل؛ در حالـی  زخمـی را بخراشـم، آن را خونیـن می کنـم!« نیـز 

داغ زنـی در آتـش اسـت، خـراْن بـاِد شـکم درمی کننـد!« و نیـز مـردم را بـر عثمـان می شـورانید، 
کوه!1 گوسفندانش بر فراز  حّتی چوپان را در میان 

کـه در میـان انبـوه صحابـه  گسـیل نکـرد  یـه آن لشـکر انبـوه را بـه سـوی عایشـه  چـرا معاو

بانـگ بـرآورده بـود: »ایـن پیرمـرد احمـق را بُکشـید؛ خدایـش بکشـد کـه کافر شـده اسـت.« و از 

ایـن گونـه گفتارهـای گزنـده؟2 چـرا به سـوی َطلحـه و زبیر روان نکرد که بیـش از همه در تالش 

یدنـد و همیـن َطلحـه بود که آب را بر او در حال محاصره بسـت  علیـه عثمـان سـختی می ورز

گورسـتان  کوکب،  کفن و دفنش بازداشـت و نگذاشـت او را جز در َحّش )= باغ(  و مردم را از 

کتـاب )92/9- کـه بـه تفصیـل در همیـن  کارهـای بـس زشـت دیگـری  کننـد؟ و  یهودیـان، دفـن 

گوید: »امیران لشـکرش اینان بودند:  گذشـت. شهرسـتانی )الملل و الّنحل: ص25 ]32/1[(   )110

یـه کارگـزار شـام،  َسـْعد بـن ابی وّقـاص کارگـزار کوفـه و سـپس ولیـد بـن عقبـه، عبـداهلل بن  معاو

ی را تنهـا نهادند و رها  عامـر کارگـزار بصـره، و عبـداهلل بـن ابی سـرح کارگـزار مصر. همـۀ اینان و

ک ساخت.« کردند تا آن که تقدیرش او را هال

گیـرد  یـه نمی خواهـد جـز از دوسـتان علـی؟ع؟ تقـاص  کشـتند؛ اّمـا معاو  آری؛ اینـان او را 

یشه شـان را می َکنـد و هرگونـه  و ایشـان را زیـر هـر سـنگ و خشـت جسـت و جـو می کنـد و ر

شـّدت و قسـاوت را در حّق آنان آسـان می شـمرد. اّما با دشـمنان علی؟ع؟ هیچ رفتار درسـتی 

یـه جـز دشـمنی بـا دوسـتان  گـر انگیـزۀ واقعـی معاو کـه سـزاوار آن بودنـد را انجـام نمـی داد. و ا

کـرده بودنـد و با آیه هـای قرآن  یختنـش اجمـاع  علـی نبـود، خـون عثمـان کـه همـۀ صحابـه بـر ر

حکیـم بـر آن احتجـاج می نمودنـد، چـه حرمتـی داشـت؟ تفصیـل ایـن سـخن در همیـن کتاب 

بودنـد،  کـرده  اجمـاع  یختنـش  ر بـر  صحابـه  کـه  خونـی  آری؛  گذشـت.   )205 و   168-163/9(

کتاب )136/9-139( آوردیم، بنگرید. 1. به آن چه در همین 

کتاب )78/9-86( آوردیم، بنگرید. 2. به آن چه در همین 
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ی آن هـا از صحابـه و احتجـاج به گفته هـا و کرده های آنـان و عادل  گـر پیـرو حرمـت نداشـت ا

کـه بـا میـل و شـهوت آن هـا مطابـق باشـد، اختصـاص  دانسـتن همـۀ آن هـا، تنهـا بـه مـواردی 

نداشـت. بـرای نمونـه آنـان بـه اّدعـای اجمـاع صحابـه بـر خالفـت ابوبکـر احتجـاج می کننـد 

احتجـاج  عثمـان  قتـل  در  اجمـاع  همیـن  بـه  و  نبـوده _  میـان  در  اجماعـی  هیـچ  _ هرچنـد 

کـه اجمـاع در ایـن زمینـه ثابـت شـده اسـت! نمی ورزنـد؛ حـال آن 

و دلیلـی  را بی هیـچ حرمـت  او  و  بـود  قاتـل عثمـان  تنهـا  ابی بکـر  بـن  کـه محّمـد  گیـرم 

کـه قصـاص مایـۀ حیـات اسـت. اّمـا آیـا در شـریعت  کنـون بایـد قصـاص می شـد  کشـت و ا

کـه قصـاص می شـود را درون مـردار االغ اندازنـد  کسـی  کـه   اسـالم، چنیـن قصاصـی هسـت 

که محّمد  کشـند و سـرش را شـهر به شـهر بگردانند؟ آیا این همان دین خدا اسـت  و به آتش 

یـه و پدرانش، همـان درخِت  کـه معبـود معاو بـن ابی بکـر بـدان پایبنـد بـود یـا دیـن هبـل اسـت 

لعن شده در قرآن، بود؟
»مـــا خبـــر و سرگذشـــت آنـــان را بـــه حـــّق ]و بـــی هیـــچ باطلـــی[ بـــر تـــو حکایـــت می کنیـــم.« 

]کهف/13[

»پس بزودی خبرهای آنچه بدان ریشخند می کردند به آنان می رسد.« ]انعام/5[

»فرمانروایــی نیســت مگــر خــدای را. حــق را ]از باطــل [ جــدا و بیــان می کنــد و او بهتریــن ]داور 

کننــده ]حــق از باطــل [ اســت.« ]انعــام/57[ و[ جدا

نگاهی به افتخارات زادۀ هند
کسـی اسـت و روحّیات  که چگونه  یه را شـناخته و دانسـته باشـید  شـاید تا این جا معاو

و صفـات و منش هایـش چگونـه بـود و مـردی ماننـد او نشـیمنگاهش جـای نمی گیـرد مگـر 

کـه لکـۀ ننـگ، بـار می انـدازد! و نیـز در جایـگاه بـدی و شـّرها و پلیدی ها. و هـر فضیلتی  آنجـا 

یـان بـد بـه او چسـبانده اند و قلم هـای مـزدور دربـارۀ او نگاشـته اند، خبـری اسـت دروغ  کـه راو

کـه در بـازار اعتبار، هیچ وزنـی ندارد و نیز  کـه هوس هـا و شـهوت ها، آن را سـاخته و آراسـته اند 

گمان نیک برید و از ماجرا نپرسید! در جایگاه حّق، قرارگاهی ندارد. پس 
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اسـالم  و  خـدا  ضـّد  بـر  کـه  نیسـت  ک بـار  هال کارهـای  آن  دهنـدۀ  انجـام  یـه  معاو  مگـر 

یـد؛ همـان سـّنت خداونـدی کـه تغییـر نمی پذیرد؟  و پیامبـر و کتـاب و سـّنتش گسـتاخی ورز

کوچـک شـمارندۀ قـدر اولیـای او و ریزنـدۀ خون هـای  مگـر او شـکنندۀ حرمت هـای خـدا و 

یختـن خـون بی گناهـان، بی آن کـه جرمـی مرتکـب شـده  کشـان و پایبنـد ظلـم و جـور در ر پا

کـه جاودانـه در آن باشـد و خـدا  خ اسـت  کـه مؤمنـی را بعمـد بکشـد سـزای او دوز باشـند، نبـود؟ »و هـر 

کـرده و بـرای او عذابـی بـزرگ آمـاده سـاخته اسـت.« ]نسـاء/93[ مگـر او  گرفتـه و او را لعنـت  بـر او خشـم 

کـه بـا آزار دادن شایسـتگان اّمـت و صحابـۀ عـادل پیشـگام و پیـروان ایشـان بـه نیکـی  نبـود 

کـه خون هـا و منزلت هـا و حرمت هاشـان محتـرم بـود، بـا افکندنشـان بـه ژرفنـای زندان هـا و 

تبعیـد از میـان خانه هاشـان و هراساندنشـان، مایـۀ آزار خـدا و رسـولش گشـت؟ »همانـا کسـانی 

کـرده و بـرای آنـان عذابـی  کـه خـدا و پیامبـرش را می آزارنـد، خـدا آنـان را در ایـن جهـان و آن جهـان، لعنـت 

کـرده باشـند  گناهـی  کـه مـردان و زنـان مؤمـن را بی آن کـه بـدی و  کننـده آمـاده سـاخته اسـت. و آنـان  خـوار 

گناهـی آشـکار را برداشـته اند.« ]احـزاب/58 و 59[ می آزارنـد هـر آینـه بـار دروغ و 

کـه بـا برانگیختـن جنـگ در برابـر همتـا و جـان و خلیفـۀ راسـتین رسـول  ی نبـود  مگـر و

خـدا، مایـۀ آزار آن حضـرت بـه خاطـر آزار خاندانـش شـد؛ حـال آن کـه وظیفـۀ واجبـش تسـلیم 

کـه پیامبـر خـدای را بیازارنـد ایشـان را عذابـی  کسـانی  در برابـر علـی و طلـب خشـنودی اش بـود؟ »و 

ک.« ]توبه/61[ است دردنا

کـه حرمـت پیامبـر بـزرگ را در بـارۀ خویشـاوندان نزدیکـش رعایـت نکـرد  مگـر همـو نبـود 

و بـا دشـنام دادِن پـدِر نوادگانـش، شـأن او را کوچـک جلـوه داد و جامعـۀ دینـی را بـه ایـن جـرم 

کـه خـدای بـا شـکوه  کسـی را  ی سـاخت و  ک بـار فرمـان داد و آن را سـّنتی بایسـتۀ پیـرو هال

تطهیر نموده، با دروغ و بهتان مّتهم نمود؟

گر نبود)؟(: گناهان رسوا ی پیشگام انجام دادن انبوهی از  مگر و

کرد و به شـراب خواری پرداخت؛  _ نخسـتین کسـی از خلفا که شـراب را خرید و فروش 

حال آن که نوشـنده و فروشـنده و خریدار شـراب، لعنت شـدۀ لعنت شده هستند.
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که دوسـت  کسـانی  که زشـتکاری را در جامعۀ اسـالمی رواج داد: »همانا  کسـی  _ نخسـتین 

کنـده شـود، آنهـا را در این جهـان و آن  کـه ایمـان آورده انـد آشـکار و پرا کـه زشـتکاری در میـان آنـان  می دارنـد 

ک و خـدا می دانـد و شـما نمی دانیـد.« ]نور/19[ جهـان عذابـی اسـت دردنـا

کـه خداونـد خریـد  کـرد؛ در حالـی  کـه ربـا را حـالل شـمرد و رباخـواری  _ نخسـتین فـردی 

کـه ربـا می خورنـد برنخیزنـد مگـر ماننـد  و فـروش را حـالل نمـوده و ربـا را حـرام سـاخته اسـت: »آن هـا 

کـه شـیطان او را بـه دیوانگـی دچـار سـازد.« ]بقـره/275[ و رباخـوار و رباخوراننـده بـه  کسـی  برخاسـتن 

گفتـۀ پیامبـر؟ص؟ ملعـون هسـتند.

کـه در سـفر نمـازش را تمـام خواْنـد تـا بدعـت پسـرعمویش ]= عثمـان[  کـس  _ نخسـتین 

ک جلـوه دهـد. را پـا

گفتن نهاد. که در نماز دو عید، بدعت اذان  _ نخستین فردی 

کـه جمـع دو خواهـر کنیـز در همبسـتری را روا دانسـت تـا شـیوۀ عثمـان  _ نخسـتین کـس 

را زنده سازد.

کرد و چیزهایی تازه در آن راه داد. که سّنت در زمینۀ دیه را دگرگون  _ نخستین فردی 

م بود، 
ّ
که سـّنتی ]مسـتحب و[ مسـل که تکبیر در هر فراز و فرود نماز را  کسـی  _ نخسـتین 

وانهاد.

گفتـن را تـرک نمـود و دیگـران را بـه آن فرمـان داد تـا بـا علـی  کـه لّبیـک  _ نخسـتین فـردی 

کـه بـه سـّنت خـدا و رسـولش عمـل می کـرد، مخالفـت شـود. امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

گوش  که خطبه را بر نماز عید مقّدم سـاخت تا دشـنام علی؟ع؟ را به  کسـی  _ نخسـتین 

کـه علـی را  کـه در روایـت صحیـح از پیامبـر اسـالم آمـده اسـت: »هـر  مـردم برسـاَند؛ حـال آن 

کـه مـرا دشـنام دهـد، خـدا را دشـنام داده اسـت.« دشـنام دهـد، مـرا دشـنام داده؛ و هـر 

کـه بـا وانهـادن حـدود پـروردگار و جـاری نکـردن سـّنتش، در برابـر او  کسـی  _ نخسـتین 

کنـد و از حـدود الهـی او درگـذرد، وی را بـه آتشـی در  کـه خـدا و پیامبـرش را نافرمانـی  کـرد: »و هـر  سرکشـی 

کـه جاودانـه در آن باشـد و او را عذابـی اسـت خوارکننـده.« ]نسـاء/14[ آورد 
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کـرد و بـا دیـن  کار را نقـض نمـود و آییـن جاهلـی را زنـده  کـه حکـم زنـا _ نخسـتین فـردی 

کار را جـز  محّمـد؟ص؟ و ایـن سـخنش مخالفـت نمـود: »فرزنـد از آِن بسـتر ازدواج اسـت و زنـا

سـنگ چیـزی نیسـت.«

نمـود و سـپس مروانیـان  انگشـت دسـت چـپ  را در  انگشـتری  کـه  کسـی  _ نخسـتین 

کـه سـّفاح آن را بـه دسـت راسـت برگردانیـد و تـا روزگار  همیـن شـیوه را پیـش گرفتنـد تـا آن گاه 

هـارون الّرشـید چنیـن بـود و او دیگـر بـار آن را بـه دسـت چـپ برگردانیـد. )ربیـع األبـرار زَمْخَشـری: 

باب 75 ]24/4[(

گونه او را ناسزا می گفت  که دشنام دادن علی؟ع؟ را سّنت نمود و دعا کسی  _ نخستین 

 و آن را سـّنتی جـاری بـرای جانشـینانش _ کـه تباه گـر نمـاز و پیـرو شـهوت ها بودنـد _ قـرار داد 

گر آلود. و خطبه های منابر را به این بدعت رسوا

بـه جنـگ  او  بـا  و  روا داشـت  زمانـۀ خـود تجـاوز و سـتم  امـام  بـر  کـه  فـردی  _ نخسـتین 

از ایشـان  کـه خـدا  برخاسـت و انبوهـی از صحابـۀ صالـح و بـدری و اهـل بیعـت شـجره را 

کشـت. خشـنودند،  خـدا  از  نیـز  آنـان  و  گشـت  خشـنود 

کـش را  گفتـار پا کتـاب خـدا و  کـه پـول پرداخـت تـا حدیـث بسـازند و  _ نخسـتین کسـی 

کنند. تحریف 

کننـدگان بـا خـود در خالفـت  کـه َبـراءت از علـی؟ع؟ را بـرای بیعـت  _ نخسـتین فـردی 

ظالمانـه یـا سـلطنت سـتمگرانه اش شـرط نهـاد.

ی آوردنـد و شـهر بـه  کـه سـِر صحابـی عـادل، عمـرو بـن َحِمـق، را نـزد و _ نخسـتین کسـی 

گرداندند. شـهر 

و  برجسـتگان  از  نیکـی  بـه  ایشـان  تابعیـن  و  نخسـتین  صحابـۀ  کـه  فـردی  _ نخسـتین 

عبادت پیشـگان و پارسـایانش را تنهـا بـه سـبب مـوّدت و دوسـتی سـرور عتـرت کشـت؛ حال 

کـه خداونـد آن را پـاداش رسـالت پیامبـر خاتمـش؟ص؟ قـرار داده اسـت. آن 
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_ نخسـتین کسـی که زنان دوسـتان و پیروان پیامبر؟ص؟ را کشـت و کودکانشان را سر برید 

گسسـت  کـرد و پیوستگی شـان را  کشتگانشـان را تّکه تّکـه  و اموالشـان را غـارت نمـود و پیکـر 

یشـۀ آنـان را برکنـد و از خانه شـان تبعیدشـان نمـود و زیـر هـر سـنگ  کنـد و ر  و جمعشـان را پرا

کرد و [ نابودشان ساخت. و خشت ]آنان را جست و جو 

گواهی هـای دروغیـن را  کردنـد و عمـل بـه  کـه زیردسـتانش بـا او بـازی  _ نخسـتین کسـی 

سـّنت نمـود و مـرداِن شـّر و گمراهـی و سـتم را بـر سـر صالحـان اّمت محّمد؟ص؟ چیره سـاخت.

گرفـت تـا منبـر رسـول خـدا؟ص؟ را از مدینـۀ مشـّرفه بـه شـام  کـه تصمیـم  _ نخسـتین کسـی 

گرفـت، پـس از آن تصمیـم درگذشـت. )البدایـة و  َبـَرد و چـون منبـر را تـکان دادنـد، خورشـید 

الّنهایـه: 45/8 ]49/8[(

فرمانروایـی  و  پادشـاهی  گونـۀ  بدتریـن  بـه  را  اسـالمی  خالفـت  کـه  کسـی  نخسـتین   _

نمـود. تبدیـل  ناهنجـار 

که در روزگار اسالم، با پوشیدن حریر و ابریشم و نوشیدن در ظرفهای  _ نخستین فردی 
ید. ینهای مزّین شده به طال و نقره، بر مردم چیره گشت و تکّبر ورز طال و نقره و سوار شدن بر ز

بـا  و  نمـود  ابریشـم، فخرفروشـی  و  بـا پوشـیدن حریـر  و  کـرد  رفتـار  پادشـاهان  بـه شـیوۀ   
افکنـد. مرکب هایـش  بـر  نقـره  و  طـال  از  زین هایـی  و  نوشـید  نقـره  و  طـال  ظرف هـای 

گران  کـه بـه غنـا گوش سـپرد و بـا آن به )لهـو و( طرب پرداخـت و خنیا _ نخسـتین کسـی 
که خودش را امیرالمؤمنین می دانست؟! را بر آن پاداش و صله داد؛ در حالی 

_ نخسـتین فردی که با جانشـین سـاختن تولۀ بدکار پرده در بی نمازش، حرمت دین خدا 
را شکست.

که حرم امن خدا بود، یورش آورد و مردمش  که به شهر رسول خدا؟ص؟  کسی  _ نخستین 
کرد و حرمت آن مکان مقّدِس در پناه و امان رسول خدا را رعایت ننمود.  را هراسان 

ی را در آن ها پیشتاز می یابید. که و _ و دیگر جنایت ها و شرارتها 

یخ الخلفاء سیوطی ]ص187[؛ محاضرة األوائل سکتواری� بنگرید به: األوائل تألیف سیوطی؛ تار
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آیـا درسـت اسـت کـه در بـارۀ چنیـن فـرد طغیان گـری، سـخنان سـتایش آمیز از سرچشـمۀ 

نبـّوت سـرزند یـا پیامبـر عـدل و حـّق و راسـتی، سـخنی فرمایـد کـه ایهام سـتایش از او را داشـته 

کـه بـا ایـن شـخص  کسـی اسـت  باشـد؟ نـه؛ ایـن امـکان نـدارد. پیامبـر باعظمـت بزرگ تریـن 

در  خـواه  حضـرت؟ص؟  آن  دشـمنان  سرسـخت ترین  معاویـه  مـی ورزد.  دشـمنی  جنایاتـش  و 

گـر آن حضـرت؟ص؟ لـب بـه چنیـن سـخنی می گشـود _  روزگار جاهلّیـت و خـواه اسـالم بـود و ا

گونـۀ ترویـج باطـل و باطل پیشـگان؛ و آشـکارترین  کـرده باشـد _، بزرگ تریـن  کـه چنیـن  حاشـا 

گنـاه؛ و روشـن ترین مصـداق سـبک شـمردن حـق بـود! رخصت دهـی بـه 

گفـت:  یـه، از پـدرم پرسـیدم.  گویـد: »در بـارۀ علـی و معاو عبـداهلل بـن احمـد بـن حنبـل 

کـه علـی دشـمنان بسـیار داشـت. پـس دشـمنانش در جسـت و جـوی عیبـی در او  ›بـدان 

کـرده بود و برای آسـیب  کـه بـا او جنگیـده و نبرد  بودنـد و نیافتنـد. پـس بـه سـراغ کسـی آمدنـد 

یـخ الخلفـاء سـیوطی: ص133 ]ص186[؛ فتـح  زدن بـه علـی، بـه سـتایش ایـن فـرد پرداختنـد.« )تار

البـاری بشـرح صحیـح البخـاری: 83/7 ]104/7[؛ الّصواعـق المحرقـه: ص76 ]ص127[(

کـم از ابوعّبـاس محّمـد بـن یعقـوب بـن یوسـف، و او از پـدرش، و او نیـز از اسـحاق  حا

یـه حّتـی یـک حدیـث صحیـح وجـود  بـن ابراهیـم َحْنَظلـی شـنیده اسـت: »در فضیلـت معاو

لـئ المصنوعـه: 220/1 ]424/1[؛ فتـح البـاری بشـرح صحیـح البخـاری: 83/7 ]104/7[(
ّ

نـدارد.« )الل

یـه نیافتـه، هنـگام  کـه هیـچ حدیـث صحیحـی در مناقـب معاو بخـاری نیـز از آن جـا 

برشـماری مناقـب صحابـه در کتـاب الّصحیـح، بابـی بـا این عنوان آورده اسـت: »بـاب یادکرد 

البخـاری:  صحیـح  بشـرح  البـاری  )فتـح  ابن َحَجـر   ]1373/3 البخـاری:  ]صحیـح  یـه؟ضر؟ «  معاو از 

کـه آن چـه در بـارۀ فضیلت هـای  گویـد: »بـا ایـن تعبیـر، بخـاری اشـاره نمـوده   )]104/7[ 83/7

بسـیار  او حدیث هـای  نـدارد. در فضیلت هـای  و اساسـی  یـه سـاخته اند، هیـچ اصـل  معاو

روایـت شـده؛ اّمـا هیـچ یـک از آن ها دارای سـند درسـت نیسـت. اسـحاق بن  راُهَویه و نسـائی 

و دیگران نیز این مطلب را قطعی دانسته اند.«
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کـه هیـچ حدیـث قابـل اعتنایـی در فضیلت هـای  و اّمـا مسـلم و ابن ماجـه نیـز از آن جـا 

کتـاب صحیـح  ی در  کـردن از مناقـب صحابـه، از ذکـر نـام و یـه نیافته انـد، هنـگام یـاد   معاو

گردانده انـد. ِترِمـذی ]الّسـنن: 645/5[ نیـز تنهـا یـک حدیـث در بـارۀ او آورده  ی  و سـنن خـود، رو

کـن!« سـپس آن را  گـردان و دیگـران را بـا او هدایـت  اسـت: »بارخدایـا! او را رهنمـا و ره یافتـه 

کـه ایـن  کتـاب )373/10( نشـان دادیـم  حدیثـی حسـن و غریـب شـمرده اسـت. اّمـا در همیـن 

حدیـث باطـل اسـت. همچنیـن او ایـن حدیـث را آورده اسـت:

کـن!« سـپس خـود، آن را باطـل شـمرده؛ بـه خاطـر  »بارخدایـا! دیگـران را بـا او هدایـت 

کردیـم _ یکـی  کتـاب )249/5( یـاد  کـه در همیـن  وجـود عمـرو بـن واقـد در سـند آن؛ و او _ چنـان 

یـان بـد در فضیلـت ایـن  کتاب هـای صحیـح و سـنن از آن چـه راو از دروغگویـان اسـت. پـس 

مرد بافته اند، تهی است.

حافـظ نسـائی، صاحـب الّسـنن، بـه دمشـق درآمـد. مـردم از او خواسـتند تا در بـارۀ برخی 

یـه را همیـن کافی نیسـت  ی گفـت: »آیـا معاو یـه برایشـان حدیـث گویـد. و فضیلت هـای معاو

گـردد؟«  کـه فضیلت هایـش روایـت  کار بـه جایـی رسـیده  کـه خوبـی و بـدی اش سـر بـه سـر و 

مـردم بـه سـویش یـورش آوردنـد و آن قدر بـه بیضه هایش ضربه زدند تا از مسـجد جامع اخراج 

کـه علیـل بـود، بـه مّکـه بردنـد و همـان جـا ]بـر اثـر  گفـت: »مـرا بـه مّکـه بریـد!« او را  شـد. پـس 
همـان آسـیب[ کشـته شـده و بـه شـهادت رسـید. )البدایـة و الّنهایـه: 124/11 ]140/11[(1

یـه فضیلت هایـی پرداختـه  گویـد: »دسـته ای بـرای معاو ابن تیمّیـه )منهـاج الّسـّنه: 207/2( 

کـه همگـی دروغ اسـت.« و در ایـن زمینـه، روایت هایـی سـاختگی از پیامبـر؟ص؟ آورده انـد 

الخفـاء: ص420 ]420/2[(  الّسـعاده؛ و عجلونـی )کشـف  کتابـش سـفر  پایـان  فیروزآبـادی در 

نـدارد.« یـه هیـچ حدیـث صحیحـی وجـود  بـاب فضیلت هـای معاو »در  گفته انـد: 

کـه در فضیلـت  گویـی  گـر  گویـد: »ا عینـی )عمـدة القـاری شـرح صحیـح البخـاری ]249/16[( 

1. تفصیل ماجرای نسائی خواهد آمد.
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طریـق  بـا  صحیـح  حدیثـی  آن هـا  میـان  در  اّمـا  ›آری؛  گویـم:  آمـده،  بسـیار  روایـات  یـه  معاو

یـه و نسـائی و دیگـران نیـز بدیـن سـخن تصریـح کرده انـد. از  درسـت نیسـت. اسـحاق بـن  راُهَو

یه.‹« یه؛ و نه: فضیلت یا منقبت معاو گفته است: باب یادکرِد معاو ی، بخاری  این رو

گوید: »حافظان همداسـتانند  شـوکانی )الفوائد المجموعة فی األحادیث الموضوعه ]ص423[( 

کـه هیـچ حدیثـی به طریق صحیح در فضیلت معاویه نرسـیده اسـت.«

کـه بـه  یـدن در دوسـتِی ایـن مـرد، برایـش فضیلت هایـی دروغیـن سـاخته  آری؛ غلـّو ورز

کـه هیـچ یـک از این هـا را بـر زبـان رانـده باشـد.  ک؟ص؟ دور اسـت  راسـتی از سـاحت پیامبـر پـا

جـز ایـن نیسـت کـه دسـت حدیث سـازی بـا همـان دسـتگاه که بـرای دیگـر خلفـا دروغ بافته، 

که از آن ها، بر پیشـانی انسـانّیت عرق شـرم می نشـیند. محّمد  برای او هم افتخاراتی بربافته 

کـه ردایـش  بـن عبدالواحـد ابوعمـر غـالم ثعلـب1 رسـاله ای در بـارۀ فضیلت هـای ایـن انسـان 

گوید:  کرده است! ابن َحَجر )لسان المیزان: 374/1 ]416/1[(  کنده از رذیلت ها است، تألیف  آ

کـه حدیث هـای سـاختگی بی مـزه در  ی همـان نادانـی اسـت  »اسـحاق بـن محّمـد سوسـی: و

ی روایـت نمـوده اسـت؛ پـس یـا  یـه سـاخته و  ُعَبیـداهلل سـقطی آن هـا را از و فضیلت هـای معاو

سوسـی خـود بـه سـاختن آن هـا مّتهم اسـت یـا اسـتاد روایتش.«

گناه آلـود حدیث سـازان آن هـا  کـه دسـتان  کنـده در آثـار را  کنـون همـۀ ایـن دروغ هـای پرا ا

کـرده، خـواه آن چـه پیش تـر بـدان اشـاره شـد و خـواه آن چـه هنـوز ذکـر  را آفریـده و یـا جعـل 

نکرده ایـم، یک جـا در برابـر خواننـدگان هوشـیار آزاده قـرار می دهیـم تـا خـود بـه حـق قضـاوت 

کنند؛ و از خداوند یاری می جوییم. این روایات از این قرارند:

1. از انـس، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »هیچ یـک از اصحابم را گم 

ی را نمی بینـم و پـس از هشـتاد  کـه هشـتاد سـال و یـة بـن ابی سـفیان را  نمی کنـم، مگـر معاو

کـه اندرونـش رحمـت خداونـد  سـال، سـوار بـر ماده شـتری از جنـس ُمشـک بسـیار خوشـبوی 

که وی با ثعلب معاشرت فراوان داشت، او را بدین لقب خوانده اند.)م.( 1. از آن جا 
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گویـد: ›بلـه ای  یـه!‹ و او  گویـم: ›معاو و پاهایـش از زمـّرد اسـت، بـه سـوی مـن آیـد و مـن بـه او 

محّمـد!‹ مـن گویـم: ›در ایـن هشـتاد سـال کجـا بـودی؟‹ او پاسـخ دهـد: ›در باغـی زیر عرش 

پـروردگارم بـودم؛ او بـا مـن و مـن بـا او نجـوا می نمودیـم؛ او مـرا و مـن او را درود می گفتیـم و او 

کـه در دنیـا شـنیدی.”‹« بنگریـد بـه: همیـن  می فرمـود: “ایـن در عـوض آن ناسـزاهایی اسـت 

کتـاب: 254/5؛ چـاپ دوم: ص298�

2. از انـس، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »جبرئیـل بـر مـن فـرود آمـد، 

گفت:›همانا خدای واالی برتر  تو را سـالم  که قلمی از طالی ناب با خود داشـت؛ و  حال آن 

یـة بـن ابی سـفیان  دهـد و فرمایـد:“ای محبـوب مـن! ایـن قلـم را از فـراز عـرش خویـش بـه معاو

کـه بـا ایـن قلـم، آیـة الکرسـی را بـا خـّط  ی برسـان و او را فرمـان ده  هدیـه داده ام؛ پـس آن را بـه و

ی به شـمار هر  خویـش بنویسـد و ِاعـراب گـذاَرد و نقطه گـذاری کنـد و به تو بسـپارد. من برای و

کـه آیـة الکرسـی را از ایـن لحظـه تـا روز قیامـت قرائـت نماید، پاداش بنویسـم.”‹« رسـول  کـس 

ابوبکـر صّدیـق  بیـاوَرد؟«  نـزد مـن  را  یـه[  ابوعبدالّرحمـان ]معاو کسـی  فرمـود: »چـه  خـدا؟ص؟ 

ی سـالم دادنـد.  ی را گرفـت و هـر دو نـزد پیامبـر؟ص؟ آمدنـد و بـر و برخاسـت و رفـت و دسـت و

یـه فرمـود: »ای ابوعبدالّرحمـان؛ نزدیـک مـن آی! ای  او نیـز سالمشـان را پاسـخ داد و بـه معاو

ی بـه رسـول خـدا؟ص؟ نزدیـک شـد و پیامبـر آن قلـم را بـه  ابوعبدالّرحمـان؛ نزدیـک مـن آی!« و

کـه پـروردگارت از فـراز عـرش بـه تـو هدیـه  یـه! ایـن، قلمـی اسـت  ی سـپرد و فرمـود: »ای معاو و

نمـوده تـا بـا خـّط خویـش، آیـة الکرسـی را بنویسـی و اعـراب بگـذاری و نقطه گـذاری کنـی و به 

مـن بسـپاری. پـس خـدای را بـه پـاس آن چـه بـه تـو عطا فرمود، سـتایش و سـپاس به جـای آور؛ 

کتابتـت تـا روز قیامـت، آیـة الکرسـی را قرائـت نمایـد، بـرای تـو  کـه از لحظـۀ  کـه بـه شـمار هـر 

گوشـش نهـاد.  گرفـت و آن را بـاالی  یـه آن قلـم را از دسـت پیامبـر؟ص؟  پـاداش بنویسـد.« معاو

یه  ی رسـاندم.« معاو که من آن را به و گاهی  رسـول خدا؟ص؟ سـه بار فرمود: »بارخدایا! همانا آ

ی عطـا فرمـود،  کـه بـه و کرامـت  در برابـر پیامبـر؟ص؟ زانـو زد و پیوسـته خداونـد را بـه پـاس ایـن 

کـه صفحـه ای و دواتـی آوْرد و آن قلـم را برگرفـت و آیـة الکرسـی را بـه  گفـت تـا آن گاه  سـتایش 
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گذارد و بر پیامبر؟ص؟ عرضه داشـت. رسـول خدا؟ص؟ فرمود:  نیکوترین خط نوشـت و ِاعراب 

کتابتـت تـا روز قیامـت،  کـه از لحظـۀ  کـس  یـه! همانـا خداونـد بـرای تـو بـه شـمار هـر  »ای معاو

کتـاب: 259/5؛ چـاپ  آیـة الکرسـی را قرائـت نمایـد، پـاداش نوشـته اسـت.« بنگریـد بـه: همیـن 

دوم: ص304�

کتابـت، بـا جبرئیـل  یـه بـه  کـه رسـول خـدا؟ص؟ بـرای برگزیـدن معاو 3. از جابـر نقـل شـده 

کـه همانـا امیـن اسـت.« بنگریـد بـه:  کتابـت بگیـر؛  گفـت: »او را بـه  مشـورت نمـود و جبرئیـل 

کتاب: 260/5؛ چاپ دوم: ص305� همین 

یه را به  کـه خداونـد به پیامبـر؟ص؟ وحی فرمود تـا معاو 4. از عبـادة بـن صامـت نقـل شـده 

ید. بنگرید بـه: همین کتاب:  ی امیـن اسـت و می توان بـه او اعتماد ورز کـه و کتابـت گیـرد؛ چـرا 

261/5؛ چاپ دوم: ص305�

5. از انـس، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »امین هـا هفـت هسـتند: 

کتـاب:  یـه.« بنگریـد بـه: همیـن  لـوح و قلـم و اسـرافیل و میکائیـل و جبرئیـل و محّمـد و معاو

ص308� دوم:  چـاپ  262/5؛ 

6. از ابوهریـره، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »امین هـا نـزد خـدا سـه 

کتـاب: 261/5؛ چـاپ دوم: ص306� یـه.« بنگریـد بـه: همیـن  هسـتند: مـن و جبرئیـل و معاو

کـرده که او گفت: »10 َتن از بنی هاشـم گردآمده، بامدادان  7. مـردی از مـردی دیگـر نقـل 

گفتنـد:›ای  نـزد پیامبـر؟ص؟ رفتنـد و چـون رسـول خـدا؟ص؟ نمـاز صبـح را بـه جـای آوْرد، بـه او 

گوییـم. خداونـد بدیـن  کاری بـا تـو سـخن  رسـول خـدا! بامـدادان نـزد تـو آمده ایـم تـا در بـارۀ 

رسـالت تفّضـل فرمـود و تـو را بـا آن، شـرافت بخشـید و مـا را نیـز بـه شـرافت تـو، شـرف عطـا 

کسـی  کتابـت می کنـد و بـه بـاور مـا،  کـه وحـی را  یـة بـن ابی سـفیان اسـت  فرمـود. ایـن معاو

ی  کار سـزاوارتر اسـت.‹ فرمود:›آری؛ درسـت اسـت. کسـی جز و دیگـر از خاندانـت بـرای ایـن 

را در نظـر گیریـد!‹ وحـی در فاصلـۀ هـر چهـار روز، از سـوی خداونـد بـر محّمد فـرود می آمد؛ اّما 
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کـه در  یـد و فـرود نیامـد. روز چهلـم جبرئیـل نامـه ای نـازل نمـود  جبرئیـل چهـل روز درنـگ ورز

کـه کسـی را تغییر دهـی که خداوند بـرای کتابت  آن نوشـته شـده بـود:›ای محّمـد! تـو را نرسـد 

کـه فـردی امیـن اسـت!‹ پیامبـر  وحـی خویـش برگزیـده اسـت. پـس او را در کارش باقـی گـذار؛ 

کارش باقـی نهـاد.« نیـز او را در 

کتاب: 262/5؛ چاپ دوم: ص307� بنگرید به: همین 

 8 . از واثلـه، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »همانـا خداونـد، جبرئیـل 

یـه را بـه سـبب  کـه معاو یـه را بـر وحـی خویـش امیـن شـمرد و چیـزی نمانـده بـود  و مـن و معاو

گناهـان  کالم پـروردگارم، بـه پیامبـری برگزینـد. خداونـد  دانـش بسـیار و امیـن شـمردنش بـر 

ی آموزد و او را هدایتگر  کتابش را به و یه را بیامرزد و او را از حساب قیامت برکنار دارد و  معاو

کتـاب:  همیـن  بـه:  بنگریـد  نمایـد!«  هدایـت  او  سـبب  بـه  را  دیگـران  و  سـازد  هدایت  یافتـه  و 

262/5؛ چـاپ دوم: ص308�

گرانبهـا و از  ی بـا جامـه ای  کـه و یـه فرمـود  کـه پیامبـر؟ص؟ بـه معاو 9. از سـعد روایـت شـده 

که ظاهر آن از رحمت و باطنش از رضا اسـت؛ و به سـبب  جنس نور برانگیخته خواهد شـد 

یـد. بنگرید بـه: همین کتـاب: 276/5؛  کتابـت وحـی، در محشـر  بـا ایـن جامـه، فخـر خواهـد ورز

چاپ دوم: ص324�

10. از عبـداهلل بـن عمـر روایـت شـده کـه جعفـر بـن ابی طالب بـه پیامبر؟ص؟ میـوۀ ِبه هدیه 

یـه سـه دانـه از آن هـا را داد. پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »تـو بـا این سـه دانه  نمـود. سـپس پیامبـر بـه معاو

کتـاب: 281/5؛ چـاپ دوم: ص329� مـرا در بهشـت دیـدار می کنـی.« بنگریـد به: همین 

گویـــد: »ایـــن حدیـــث ســـاختگی اســـت.« خطیـــب  ـــان ]کتـــاب المجروحیـــن: 116/1[  ابن  ِحّب

یـــخ مدینـــة دمشـــق: 693/16؛ مختصـــر  کر ]تار گفتـــه: »ایـــن حدیثـــی اســـت ثابـــت نشـــده.« و ابن عســـا

لـــئ المصنوعـــه: 422/1 و 
ّ

گفتـــه: »اصـــل و اساســـی نـــدارد.« بنگریـــد بـــه: الل یـــخ دمشـــق 12/25[  تار

�423
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کنـون مردی از  11. از عبـداهلل بـن عمـر، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایت شـده اسـت: »ا

یه! تو  یـه پدیدار گشـت. پیامبر فرمـود: »ای معاو بهشـتیان بـر شـما پدیـدار می شـود.« پس معاو

از مـن هسـتی و مـن از تـوام. بـر آسـتانۀ بهشـت ]بـه هنـگام درون شـدن[ تنـه به تنۀ مـن خواهی 

زد؛ هماننـد ایـن دو _ و بـه دو انگشـت ] کنـار هـم[ خویش اشـاره نمود _ .«

این روایت را ذهبی )میزان اإلعتدال: 133/2 ]623/2[( آورده و آن را باطل دانسته است.

یـخ الکبیـر: ج4/قسـمت دوم/ص180( از اسـحاق بـن یزیـد، از محّمـد بـن  12. بخـاری )الّتار

مبـارک صـوری، از صدقـة بـن خالـد، از وحشـی بـن َحـْرب بـن وحشـی، از پـدرش، از جـّدش 

فرمـود:  بـود. رسـول خـدا؟ص؟  بـر مرکـب سـوار  یـه پشـت سـر پیامبـر؟ص؟  کـه معاو نمـوده  روایـت 

گفـت:  گفـت: »شـکمم.«  کـدام بخـش از پیکـرت بـه مـن چسـبیده اسـت؟«  یـه!  »ای معاو

کنـده سـاز!« ایـن را ذهبـی )میـزان اإلعتـدال: 268/3  »بارخدایـا! درونـش را از دانـش و بردبـاری آ

اسـت. آورده   )]331/4[

گــر ایــن روایــت اعتبــاری هرچنــد انــدک نــزد بخــاری داشــت، آن را در  گویــد: ا امینــی 

ــا او  ــه را از هــر فضیلــت و افتخــار تهــی نمی نهــاد؛ اّم ی ــاب یادکــرِد معاو صحیحــش مــی آورد و ب

کــه ایــن مــرد را  کســی  یــه از دانــش و بردبــاری تهــی اســت؛ پــس  کــه سراســر وجــود معاو می دانــد 

ک بــار می شناســد، چگونــه می توانــد چنیــن خبــری را  بــا صفــت نادانــی و خشــم ورزِی هال

راست بشمارد؟

بردبـاری تهـی  و  از دانـش  اندرونـش  کـه  بـود  کـرده  نفریـن  بـر مـردی  گـر رسـول خـدا؟ص؟  ا

ی در همـۀ درآمدن هـا و بیـرون شـدن هایش  کار و کـدام  یـه بـود؟  باشـد، آیـا جـز انـدروِن معاو

نفرت انگیـزش  جاهلّیـت  دوران  در  ی  و زندگـی  میـان  اسـت؟  خصلـت  دو  ایـن   نشـانگر 

ی  یکش در روزگار اسـالم، چه تفاوتی از این لحاظ وجود دارد؟ این هر دو مسـاو و حیات تار

گـر از  ک بـار خویـش اسـت. ا ُکشـنده و خشـم هال ی در هـر دو روزگار بنـدۀ نادانـِی  هسـتند و و

ی بپرسـی، بـه سـراغ خبـره رفتـه ای؛  ُعبـادة بـن صامـت، آن صحابـی بزرگـوار، در بـارۀ دانـش و
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یـخ مدینـة دمشـق: 210/7 ]195/26[(  گویـد: »مـادرش هنـد از خـود او داناتـر اسـت.« )تار  کـه تـو را 

کـه حـق را نشناسـد و  ی می شـنوی: »کسـی  گـر از شـریک در بـارۀ بردبـاری او پرسـی، از و و نیـز ا

کنـد، بردبـار نیسـت.« )البدایـة و الّنهایـه: 130/8 ]139/8[( نیـز اّم المؤمنیـن عایشـه  بـا علـی نبـرد 

کشـت؟ وای بـر او از  کـه ُحجـر و یارانـش را  گاه  کجـا بـود، آن  یـه  گفتـه اسـت: »بردبـاری معاو
ُحجر و یارانش!«1

یه جز  یـه نزد شـریک سـخن گفتند، پاسـخ داد: »مگر معاو کـه از بردبـاری2 معاو هنگامـی 

معـدن سبکسـری و نابردبـاری بـود؟ بـه خـدا سـوگند! هنگامـی کـه خبـر قتـل امیرالمؤمنیـن به 

کنیزک؛ برایم آواز بخوان؛  م داده بود. پس راسـت شـد و نشسـت و گفت: ›ای 
َ
ی رسـید، او ل و

کـه امروز چشـمم روشـن شـد!‹ کنیزک چنیـن خواْند:
هل معاویة بن َحْرب را بگو: چشم شماتت گران روشن مباد!

آیا در ماه رمضان ما را به فاجعۀ قتل بهترین همۀ آدمیان دچار ساختید؟

کشتید. ِکشتی سوار شود را  که بر مرکب و  کسی  بهترین و برترین 

کـه برابـرش قـرار داشـت، برداشـت و بـر سـر او کوبیـد و مغزش را پاشـید.  گـرزی را  یـه  معاو
ی در آن هنـگام کجا بود؟«3 بردبـاری و

کـه رسـول  یـه آمـده، تنهـا همیـن اسـت  م پیرامـون شـکم معاو
ّ
آن چـه در حدیـث مسـل

خـدا؟ص؟ او را نفریـن نمـود و فرمـود: »خداونـد شـکمش را سـیر نگرداَنـد!« و اّمـا احادیـث دیگـر 

کرد. دروغند و بدان ها اعتنا نتوان 

یـه تیـری داد و فرمـود: »ایـن را داشـته بـاش  کـه پیامبـر؟ص؟ بـه معاو 13. از جابـر نقـل شـده 

گذشت. د 
ّ
1. سخن وی در همین مجل

2. در اخبـار و روایـات، کلمـۀ حلـم کـه ایـن جـا به کار رفته، دو معنـا دارد: بردباری و خردمندی. باید به قرینه، این دو معنا 
که معنای بردباری منظور اسـت.)م.( را دریافت. در این جا به قرینۀ پاسـخ شـریک، می توان دریافت 

که موجود اسـت، آورده و در تشـیید المطاعن )409/2( همین خبر  3. این ماجرا را راغب در نسـخۀ خّطی المحاضرات 
یـه را نیـز  بـه نقـل از او آمـده اسـت. اّمـا دسـت امانتـدار چـاپ ایـن ماجـرا را تحریـف کـرده و دیگـر احادیـث مربـوط بـه معاو

کـرده اسـت! بـه المحاضـرات )214/2( بنگریـد و آن را با نسـخۀ خّطی مقایسـه کنید. دسـتکاری 
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تـا در بهشـت بـا آن مـرا دیـدار کنـی.« در عبـارت ابوهریـره آمـده اسـت: » ... تـا آن را در بهشـت 

بـه من برسـانی.«

گفتـه  کـرده و ابن  ِحّبـان ]کتـاب المجروحیـن: 214/2[  ایـن خبـر را قاسـم بـن بهـران1 روایـت 

ی ]= قاسـم بـن بهـرام[ هرگز روا نباشـد.« ابن  َعدّی او را دروغگو دانسـته  اسـت: »احتجـاج بـه و

و ذهبـی ایـن خبـر را سـاختگی شـمرده اسـت. )میـزان اإلعتـدال: 38/2 ]332/3 و 369[؛ لسـان 

المیـزان: 414/4 و 459؛ 219/6 ]481/4 و 538؛ 266/6[(

اسـت:  روایـت شـده  پیامبـر(  از   =( مرفـوع  نحـو  بـه  پـدرش،  از  یـد،  ز بـن  از خارجـة   .14

کـه بـر  گویـا او را می بینـم  یـه را دوسـت دارد.  »ای اّم حبیبـه! هرآینـه خداونـد بیـش از تـو معاو

گویـد: »خبری اسـت  فرش هـای بهشـت جـای دارد.« )میـزان اإلعتـدال: 56/3 ]545/3[( ذهبـی 

کـه محّمـد بـن رجـاء بـه سـاختنش مّتهـم اسـت.« باطـل 

امینـی گویـد: در سـند آن، عبدالّرحمـان بـن ابی زنـاد قـرار دارد کـه یحیـی بـن َمعیـن ]معرفة 

کنند.  گفته اسـت: »از کسـانی نیسـت که اصحاب حدیث به ایشـان احتجاج  الّرجال: 73/1[ 

اعتبـاری نـدارد و ضعیـف اسـت.« صالـح بـن احمد از پـدرش نقل نموده کـه حدیث های وی 

پریشـان اسـت. از ابن  َمِدینـی نقـل شـده اسـت: »او نـزد اصحاب ما ضعیف به شـمار مـی رود.« 

گویـد: »بـه حدیثـش احتجـاج نگـردد و بـه سـبب  کتـاب الّضعفـاء و المتروکیـن: ص160[  نسـائی ] 

روایت کردن از پدرش، ضعیف شمرده می شد.« )تهذیب الّتهذیب: 170/6 ]156/6[(

اسـت:  نمـوده  روایـت  پـدرش  از  صائـغ،  بـن  محّمـد  بـن  علـی  از  زاهـد  ابوعمـرو2   .15

کـه بـر منبـر بـه  یـه آمـد و در روز جمعـه بـر او  کـه بـا هیأتـی بـه دیـدار معاو »حسـین]؟ع؟[ را دیـدم 

گفـت: ›ای امیرالمؤمنیـن!  یـه  خطبـه ایسـتاده بـود، وارد شـد. مـردی از آن جماعـت بـه معاو

گفت: ›وای بر تو! بگذار تا افتخاراتم  یه به او  حسـین را رخصت ده تا بر منبر فراز شـود!‹ معاو

کتاب المجروحین و میزان اإلعتدال و لسان المیزان »بهرام« آمده است.)غ.( 1. در 

2. درسِت آن، ابوعمر است.)غ.(
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را برشـمرم.‹ پـس بـه حمـد و سـتایش خداونـد پرداخـت و گفـت: ›ای ابوعبداهلل! تـو را به خدا 

سـوگند می دهـم: آیـا مـن فرزنـد بطحـای مّکـه نیسـتم؟‹ حسـین پاسـخ داد: ›آری؛ سـوگند بـه 

یه گفت: ›ای  آن کـه جـّد مـرا بـه حق، بشـارت بخش برانگیخت، چنین اسـت.‹ سـپس معاو

گفـت:  آیـا مـن دایـی مؤمنـان نیسـتم؟‹ حسـین  بـه خـدا سـوگند می دهـم:  را  تـو  ابوعبـداهلل! 

یه پرسـید:  کـه جـّدم را بـه نبّوت برانگیخت، چنین اسـت.‹ سـپس معاو ›آری؛ سـوگند بـه آن 

کاتـب وحـی نبـوده ام؟‹ حسـین پاسـخ  ›ای ابوعبـداهلل! تـو را بـه خـدا سـوگند می دهـم: آیـا مـن 

کـه جـّدم را هشـدار دهنـده برانگیخـت، چنیـن اسـت.‹ آن گاه،  داد: ›آری؛ سـوگند بـه آن 

یـه فـرود آمـد و حسـین بـن علـی بـر منبـر شـد و خـدا را چنـان حمـد گفـت که کسـی پیش  معاو

گفـت: ›پـدرم از جـّدم، از جبرئیـل، از خـدای تعالـی روایـت  و پـس از او نگفتـه بـود. سـپس 

کـه بـر آن نوشـته شـده  کـه زیـر پایـۀ تخـت عـرش، برگـی سـبز از درخـت مـوْرد قـرار دارد  نمـوده 

اسـت: “ال الـه اال اهلل؛ محّمـد رسـول اهلل؛ ای شـیعیان خانـدان محّمـد! هیـچ یـک از شـما در 

که ال اله اال اهلل بگوید، مگر آن که خداوند او را به بهشـت درون  روز قیامت ]به محشـر[ نیاید 

یـه پرسـید: ›ای ابوعبـداهلل! تـو را بـه خـدا سـوگند می دهـم: شـیعیان خانـدان  سـازد.”‹ معاو

کـه ابوبکر و عمر و عثمـان و پدرم  محّمـد چـه کسـانی هسـتند؟‹ حسـین پاسـخ داد: ›کسـانی 

یه، ناسزا نگویند.‹« و تو را، ای معاو

گفتـه اسـت:  یـخ مدینـة دمشـق: 312/4 و 313 ]113/14[( آورده و  کر )تار ایـن خبـر را ابن عسـا

»ایـن حدیـث، بـس زشـت و ناپذیرفتنـی اسـت و سـندش را تـا حسـین پیوسـته ندیـده ام.«

امینـی گویـد: آیـا در شـگفت نمی شـوید از حافظـی که چنین حدیثـی را روایت می کند، 

کـه آن را بـس زشـت و ناپذیرفتنـی و بی سـند ]مّتصـل[ می بینـد؟ مگـر در سـند آن،  در حالـی 

یـه رسـاله ای سـاخته  کـه در فضیلت هـای معاو  ابوعمـر زاهـد محّمـد بـن عبدالواحـد نیسـت 

کـه  نیسـت  صائـغ  محّمـد  بـن  علـی  آن،  در  مگـر  اسـت؟  همـان  در  نیـز  گـزاف  دروغ  ایـن  و 

گفتـه اسـت: »بسـیار ضعیـف اسـت.«؟ آیـا حافـظ  ی  یـخ بغـداد: 222/3( در بـارۀ و خطیـب )تار
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کـه ابواحمد جرجانـی )د.374( از او روایت  کـه علـی بن محّمد صائغ  کر نمی گویـد  ابـن عسـا

کرده و او نیز از ماِلک )د.179( با واسـطه روایت نموده اسـت، چگونه ممکن اسـت پدرش از 

کـه بـه سـال 60 شـهید شـده1، روایـت نمایـد؟ چگونـه ممکن اسـت  سـبط پیامبـر، حسـین؟ع؟ 

کـرده و در خطبـه اش حاضـر بـوده باشـد؟ یـه را درک  پـدرش، معاو

م از رسـول 
ّ
آیا لفظ روایت با صّحتش ناسـازگاری ندارد؟ آیا با روایت های صحیح مسـل

نامه هـا  و  پیامبـر،  و حدیـث حسـین، سـبط  پیامبـر،  امیرالمؤمنیـن و حسـن، سـبط  و   خـدا 

یـه در برخـورد بـا علـی  یـه قابـل جمـع اسـت؟ آیـا سـیرۀ معاو گفته هـای اینـان در بـارۀ معاو و 

کنید! امیرالمؤمنین در طول حیاتش، با این خبر سازگار است؟ بخوانید و داوری 

16. به نحو مرفوع )= از پیامبر( روایت شـده اسـت: »معاویه در حالی برانگیخته می شـود 

بـر تـن او اسـت.« ایـن خبـر را ابن  ِحّبـان ]کتـاب المجروحیـن: 213/1[ از طریـق  نـور  از  کـه ردایـی 

کـی آورده و گفتـه اسـت: »ایـن خبر باطل اسـت.«2 )میـزان اإلعتـدال: 193/1  جعفـر بـن محّمـد انطا

]416/1[؛ لسـان المیـزان: 124/2 ]156/2[( ذهبـی و ابن َحَجـر بـه بطـالن ایـن حدیـث و ثقـه نبـودن 

کـی اقـرار دارنـد. انطا

بـن  احمـد  از  جعفـر،  بـن  محّمـد  بـن  عبـداهلل  از   )393/10 األولیـاء:  )ِحلیـة  ابوُنَعیـم   .17

محّمـد َبـّزاز مدنـی، از ابراهیـم بـن عیسـی زاهـد، از احمـد دیَنـَوری، از عبدالعزیـز بـن یحیـی، 

از اسـماعیل بـن عّیـاش، از عبدالّرحمـان بـن عبـداهلل بـن دینـار، از پـدرش، از ابن عمـر روایـت 

کنـون مـردی از بهشـتیان بـر شـما پدیـدار می شـود.« سـپس  کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »ا کـرده 

یـه پدیـدار شـد. صبـح فـردا نیـز همیـن سـخن را فرمـود و همـان اّتفـاق رخ داد. صبـح روز  معاو

بعـد نیـز چنیـن شـد.

 213/2 المیـزان:  لسـان  بـه:  بنگریـد  اسـت.«  ناصحیـح  خبـر  »ایـن  اسـت:  گفتـه  ذهبـی 

�]266/2[

1. شهادت امام حسین؟ع؟ در سال 61 بود و در متن، سهوی رخ داده است. )ن.(

2. عین سخن ابن حّبان در بارۀ این حدیث چنین است: »این خبر ساختگی است و اصل و اساسی ندارد.«)غ.(
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کـه  کسـی اسـت  گویـد: احمـد بـن مـروان دیَنـَوری ماِلکـی، صاحـِب المجالسـه،  امینـی 

ی حدیـث  جعـل می کنـد. نیـز داَرُقْطنی حدیث  کـه و داَرُقْطنـی )غرائـب ماِلـک( تصریـح نمـوده 

گفتـه اسـت: »بـا ایـن سـند صحیـح  کـرده و  گرفتـه اسـت.« را یـاد  »رحمتـم از خشـمم پیشـی 

کـه نـزد مـن از کسـانی اسـت کـه حدیث  نیسـت و مّتهـم بـه جعـل آن، احمـد بـن مـروان اسـت 

جعل می کرد.« )لسان المیزان: 309/1 ]339/1[(

کـه ابن  ابی حاِتـم ]الجـرح و الّتعدیـل:  نیـز در ایـن سـند، عبدالعزیـز بـن یحیـی جـای دارد 

کـرده اسـت. مـن از  گفتـه اسـت: »پـدرم از او حدیـث شـنیده و سـپس روایتـش را رهـا   ]400/5

ی ثقـه نیسـت. نـزد ابراهیـم بـن  گویـد: »و او روایـت نمی کنـم؛ زیـرا ضعیـف اسـت.« ابوُزْرعـه 

ی یـاد نمـودم و گفتـم که  ی را دروغگـو شـمرد. نیـز نـزد ابو ُمْصَعـب، از و کـردم؛ و ُمنـذر، از او یـاد 

کـه بزرگ تـر از او هسـتم،  گفـت: ›دروغگـو اسـت. مـن  از سـلیمان بـن بـالل حدیـث می گویـد. 

گویـد: »مضمون هـای باطـل از افراد  سـلیمان را درک نکـردم.‹« عقیلـی ]الّضعفـاء الکبیـر: 19/3[ 

ی، از مالـک و جـز او،  کـه پیشـینیان و ثقـه روایـت می کنـد و حدیث هایـی را اّدعـا می کنـد 

گفتـه: »او بسـیار  آن احادیـث را نمی شناسـند.« ابن  َعـدّی ]الکامـل فـی ضعفـاء الّرجـال: 379/5[ 

ضعیـف اسـت و احادیـث مـردم را سـرقت می کنـد«. )میـزان اإلعتـدال: 140/2 ]636/2[؛ تهذیـب 

الّتهذیـب: 363/6 ]323/6[(

یــخ:  کــه یحیــی بــن َمعیــن ]الّتار در ســند ایــن روایــت، اســماعیل بــن عّیــاش وجــود دارد 

اّمــا عراقی هــا  نیســت؛  ایــرادی  او  بــر  میــان شــامیان  »در  اســت:  گفتــه  او  در بــارۀ   ]432/4

گویــد، تــا  یــان و عراقیــان حدیــث  گویــد: »هــرگاه از حجاز حدیثــش را خــوش ندارنــد.« اســدی 

گفتــه اســت: »بیــش از همــگان، از دروغگویــان  بخواهــی پریشــان گویی می کنــد.« جوزجانــی 

ــت:  ــه اس گفت ــارک  ــرد.« ابن مب ک ــوان  ــاج نت ــه او احتج ــد: »ب گوی ــه  ــد.« ابن خزیم ــت می کن روای

گــوارا نمی دانــم.« نســائی ]کتــاب الّضعفــاء و المتروکیــن: ص49[ و ابواحمــد  »حدیثــش را خــوب و 

گویــد:  کــم  کــم و برقــی و ســاجی، روایــت او از غیــر شــامیان را نیــز ضعیــف شــمرده اند. حا حا
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کنــد، پذیرفتــه نیســت؛ زیــرا احادیــث را بــه درســتی حفــظ  »هــرگاه حدیثــی را تنهــا روایــت 

گفتــه اســت: »در آغــاز از حافظــان دارای  نمی کنــد.« ابن   ِحّبــان ]کتــاب المجروحیــن: 125/1[ 

حدیــث اســتوار بــود؛ اّمــا چــون ســّنش بــاال رفــت، در حفــظ حدیــث دچــار اختــالل شــد. پــس 

آن چــه در نوجوانــی و جوانــی روایــت نمــوده، آن هــا را بــه درســتی آورده؛ و آن چــه در بزرگســالی 

ــه و  ــم درآمیخت ــه ه ــندها را ب ــت؛ س ــفتگی اس ــار آش ــرده، دچ ک ــت  ــان روای ــث ناشناس از حدی

کــه وصفــش چنیــن باشــد، تــا  کســی  کــه خــود بدانــد.  متن هــا را بــه یکدیگــر چســبانده، بــی آن 

ی احتجــاج نمــود.« )میــزان اإلعتــدال:  گــردد، نمی تــوان بــه و کــه خطــا در حدیثــش فــراوان  آن جــا 

112/1 ]240/1[؛ تهذیب الّتهذیب: 326-324/1 ]284-282/1[(

یــخ:  کــه ابن َمعیــن ]الّتار نیــز در ایــن ســند، عبدالّرحمــان بــن عبــداهلل بــن دینــار جــای دارد 

ی  گفتــه اســت: »در و 203/4[ او را ضعیــف شــمرده و ابن ابی حاِتــم ]الجــرح و الّتعدیــل: 254/5[ 

ــه آن احتجــاج نمی کننــد.«  ــا ب ــل نوشــتن اســت، اّم ضعــف و سســتی راه دارد. حدیثــش قاب

گویــد: »پــاره ای از آن چــه روایــت می کنــد، بــس  ابن  َعــدّی ]الکامــل فــی ضعفــاء الّرجــال: 298/4[ 

ــای  ــی ج ــمار ضعیفان ــود و در ش ی نش ــرو ــا از او پی ــارۀ آن ه ــت و در ب ــی اس ــت و ناپذیرفتن زش

ــب الّتهذیــب:  ــزان اإلعتــدال: 109/2 ]572/2[؛ تهذی ــل نوشــتن اســت.« )می کــه حدیثشــان قاب دارد 

)]187/6[ 206/6

از   )]129/8[  121/8 الّنهایــه:  و  )البدایــة  ابن َکثیــر  و   )]388/1[ اإلعتــدال  )میــزان  ذهبــی   .18

طریــق نصیــر، از ابو ِهــالل محّمــد بــن ســلیم، از َجَبلــه، از مــردی ناشــناس، از مســلمة بــن 

یــه قــرآن بیامــوز و او را بــر  گفــت: »بارخدایــا! بــه معاو کــه پیامبــر؟ص؟  کرده انــد  مخلــد روایــت 

بخــش!« چیرگــی  ســرزمین ها 

گویـد: »َجَبلـه ناشـناس و خبـرش یکسـره زشـت و ناپذیرفتنـی اسـت.« ابن َحَجـر  ذهبـی 

گویـد: »شـاید عیـب ایـن حدیـث از آن مـرد ناشـناس باشـد.« )لسـان المیـزان: 96/2 ]123/2[( 

ــو،  ــلیِم دروغگ ــن س ــد ب ــال، محّم ــوم الح ــرِد معل ــث از م ــب حدی ــرا عی ــد: چ گوی ــی  امین
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نباشــد. ذهبــی )میــزان اإلعتــدال: 69/3 ]574/3[( و ابن َحَجــر )لســان المیــزان: 192/5 ]218/5[( از 

کــه در روایــت حدیــث، دروغ  ی آورده انــد  یــخ: 235/4[ در شــرح حــال و یحیــی بــن َمعیــن ]الّتار

می گفــت.

19. عقیلـی ]الّضعفـاء الکبیـر: 237/2[ از طریـق ِبْشـر بـن َبّشـار سمسـار، از عبـداهلل بـن بـّکار 

کـه  ُمقـری _ از نسـل ابوموسـی اشـعری _، از پـدرش، از جـّدش، از ابوموسـی؟ضر؟ روایـت نمـوده 

ی بـود. بـه او فرمـود: »آیـا  یـه در دامـن و کـه سـِر معاو پیامبـر؟ص؟ بـر اّم حبیبـه وارد شـد، در حالـی 

یـه را دوسـت داری؟« پاسـخ داد: »چـرا بـرادرم را دوسـت نداشـته باشـم؟« فرمـود: »همانـا  معاو

خدا و رسولش ]نیز[ او را دوست می دارند.«

عقیلـی گویـد: »نسـب عبـداهلل بـن بّکار ناشـناخته و روایتش غیرقابـل حفظ و نگهداری 

اسـت.« ذهبـی )میـزان اإلعتـدال: 26/2 ]398/2[( روایتـش را ناصحیـح دانسـته اسـت. بنگریـد 

به: لسان المیزان: 263/3 ]328/3[�

کم تر از ابن بّکار نیست. ِبْشر سمسار نیز در مجهول بودن و ناشناخته بودن، 

20. از انـس، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »خداونـد بـر وحی خویش، 

یـه را امین شـمْرد.« جبرئیـل و محّمـد و معاو

ی  ذهبـی بـه سـبب وجـود محّمـد بـن احمـد بلخـی ایـن حدیـث را باطـل شـمرده؛ زیـرا و

ضعیـف و رباینـدۀ حدیـث بـوده و از اهـل حدیـث به شـمار نمی رفته اسـت. بنگریـد به: میزان 

اإلعتـدال: 15/3 ]455/3[، لسـان المیـزان: 34/5 ]41/5[� 

یـه در روز قیامـت بـه عنـوان  21. بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »معاو

کالم پـروردگارم1 و امیـن بودنـش بـر آن.« پیامبـر برانگیختـه می شـود، بـه خاطـر حفـظ 

گفته اسـت: »اسـحاق بن محّمد  ذهبی از طریق محّمد بن حسـن این روایت را آورده و 

ــه آن دو مأخـــذ تصحیـــح  ــه بـ ــا مراجعـ ــه« آمـــده و متـــن بـ ــذ ایـــن نقـــل، »َحملـ ــه« آمـــده، ولـــی در دو مأخـ 1. در متـــن »علُمـ
گشـــت. )غ.( 
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ی همان نّقاش، صاحب  یه آورده و شـاید و سوسـی از او روایاتی سـاختگی در فضیلت معاو

کـه دروغگـو اسـت و یـا شـخص دیگـری از فریبگـران اسـت.« بنگریـد بـه:  کتـاب تفسـیر، باشـد 

میـزان اإلعتـدال: 43/3 ]516/3[، لسـان المیزان: 125/5 ]142/5[�

در لسـان المیزان )374/1 ]416/1[( آمده اسـت: »اسـحاق بن محّمد سوسـی همان نادانی 

یه آورده و  ُعَبیداهلل بن محّمد  که حدیث های سـاختگی زشـت در فضیلت های معاو اسـت 

کـرده و خـود او یـا اسـتادان ناشـناخته اش بـه جعـل  ی روایـت  بـن احمـد سـقطی آن هـا را از و

آن ها مّتهم هستند.«

یـخ الکبیـر: ج4/قسـمت اّول/ص328( از طریـق عمـرو بـن واقـد دمشـقی،  22. بخـاری )الّتار

یـس دمشـقی، از   ُعَمْیـر بـن  َسـْعد، سـکنا گزیـده در دمشـق، روایـت  از یونـس دمشـقی، از ابوادر

یـه جـز بـه خیـر یـاد نکنیـد؛ کـه مـن از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدم کـه گفت:  نمـوده اسـت: »از معاو

›بارخدایـا! او را هدایـت فرمـا.‹«

که اسـتادان حدیث تردید ندارند  کسـانی اسـت  گوید: عمرو بن واقد دمشـقی از  امینی 

کـه دروغ می گفتـه و اعتبـار نداشـته و خـودش ضعیـف و حدیثـش بـس زشـت و ناپذیرفتنـی 

ناپذیرفتنـی  و  بـس زشـت  و  احادیثـش مشـکل دار  و  را دسـتکاری می کـرده  و سـندها   بـوده 

و شایستۀ ترک است. )میزان اإلعتدال: 302/2 ]291/3[؛ تهذیب الّتهذیب: 115/8 ]102/8[(

بـه  ایـن خبـر دروغیـن  کـه  نبـود  کسـی  از مـردان حدیـث  آیـا در سـرزمین های اسـالمی، 

گوشـش خـورده باشـد؟ پـس چـرا فقـط بـه شـام اختصـاص یافتـه و در سلسـله سـندش فقـط 

کـه چـرا! شـامیان هسـتند؟ خـود می دانیـد 

ب بـن واضح، از ابن عّباس  23. ابن َکثیـر )البدایـة و الّنهایـه: 120/8 ]128/8[( از طریـق ُمَسـِیّ

یـه سـالم  گفـت: »ای محّمـد! بـه معاو کـه جبرئیـل نـزد رسـول خـدا؟ص؟ آمـد و  روایـت نمـوده 

کـه او امیـن خـدا بـر وحـی و کتابـش اسـت  برسـان و سـفارش نیـک خـدای را در بـارۀ او بپذیـر؛ 

و چه نیکو امینی است!«

)108(
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ب بـن واضـح را ضعیـف شـمرده و ابن  َعـدّی ]الکامـل فـی  گویـد: داَرُقْطنـی ُمَسـِیّ امینـی 

محبوب ترنـد:  تـو  نـزد  یـک  ›کـدام  گفتـم:  عبـدان  »بـه  اسـت:  گفتـه   ]295/5 الّرجـال:  ضعفـاء 

ب بـن واضـح؟‹ پاسـخ داد: ›هـر دو یکسـانند.‹« و ایـن  ُمَسـِیّ یـا  ک  عبدالوّهـاب بـن ضّحـا

کـه حدیثـش را مـردود دانسـته اند   عبدالوّهـاب از دروغگویـان و حدیث سـازان معـروف بـوده 

کتـاب: 242/5؛ لسـان المیـزان:  و بسـی ضعیـف و دارای خطـا و وهـم فـراوان بـوده اسـت. )همیـن 

)]48/6[  41/6

همیـن روایـت را َطَبرانـی )المعجـم األوسـط( از علـی بـن سـعید رازی، از محّمـد بـن ِفطـر 

یـۀ َفـزاری، از عبدالملـک بـن ابی سـلیمان، از عطـاء بـن ابی ربـاح، از  راملـی، از مـروان بـن معاو

ابن عّبـاس آورده اسـت. َهیَثمـی )مجمـع الّزوائـد: 357/9( از آن یـاد کرده و گفته اسـت: »در این 

خبـر، محّمـد بـن ِفطـر جـای دارد که او را نمی شناسـم. نیز علی بن سـعید رازی دارای ضعف 

گـزارش  خویـش  سـند  بـا  را  خبـر  ایـن   )419/1 المصنوعـه:  لـئ 
ّ

)الل سـیوطی  همچنیـن  اسـت.« 

ی را  کننـده از و کـه شـرح حـال مـروان و روایـت  کسـی را ندیـده ام  گفتـه اسـت: »و اّمـا  نمـوده و 

خـواه در میـان افـراد ثقـه و خـواه ضعیفـان آورده باشـد.«

کـه در بـارۀ وی  کـه از داَرُقْطنـی آنـگاه  کسـی اسـت  گویـد: علـی بـن سـعید رازی  امینـی 

کـه او والـی یـک  پرسـیدند، پاسـخ داد: »حدیثـش چنـدان اعتبـار نـدارد و در مصـر شـنیدم 

گـرد  آبـادی بـود و از مـردم خـراج می خواسـت و بـه وی نمی دادنـد؛ پـس خـوکان را در مسـجد 

گفتنـد: »پـس وی در حدیـث چگونـه اسـت؟« پاسـخ داد: »احادیثـی روایـت نمـوده  مـی آورْد.« 

گفـت: »دلـم از وی چرکیـن اسـت و یارانمـان  کـه در آن احادیـث از وی پیـروی نشـود.« سـپس 

در مصـر در نکوهـش او سـخن می گفتنـد.« پـس بـا دسـتش اشـاره نمـود کـه او را چنیـن و چنان 

گفـت: »وی ثقـه نبـوده اسـت.« )لسـان المیـزان:  می خوانده انـد؛ و سـپس دسـتش را تـکان داد و 

)]265/4[  231/4

کتاب )309/5( در بارۀ امانتداری این مرد، نسـبت به هرچه می پنداری  پیش تر در همین 

فـراوان مطـرح  بـا جّدیـت  را  پرسـش  ایـن  کنـون  ا گفتیـم.  اسـت، سـخن  امیـن  آن هـا  در  ی  و )110(
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کـه آن دو  کتـاب خـدا و وحـی او چیسـت. آیـا ایـن نیسـت  کـه معنـای امانتـداری بـر  می کنیـم 

را از تحریف پاسـداری و به مفادشـان عمل و طبق مقصودشـان رفتار و احکام و حدودشـان 

یـه  کوتـاه نمایـد؟ مگـر معاو یچـه سـاختن آن دو  گنهـکار را از باز را پایبنـد باشـد و دسـت های 

کاری، برابـر  کارهـا نرفـت و در درون شـدن و بـرون شـدنش در هـر  خـود زیـر بـار سـنگین ایـن 

کتـاب و وحـی ایسـتاد و در حَضـر و سـَفر، نـگاه تنـد و خشـمگینانه اش بـه سـوی آن دو نبـود؟ 

کارنامـۀ سـیاه او از همـۀ این هـا لبریـز  مگـر او جـز دشـمن سرسـخت آن دو نبـود؟ صفحـات 

کردیـم، نمونه هایـی اسـت از حقایـِق اثبـات شـده در بـارۀ  کتـاب یـاد  اسـت و آن چـه در ایـن 

یخ جاودان شده است. گفتار دروغینش در تار که همراه نام ننگین و  ی  و

24. َطَبرانـی از احمـد بـن محّمـد صیدالنـی، از َسـِرّی، از عاصـم1، از عبـداهلل بـن یحیـی 

کـه نوبـت اّم حبیبـه بـا  بـن ابی کثیـر، از پـدرش هشـام2 بـن ُعـروه، از عایشـه روایـت نمـوده روزی 

یه  پیامبـر؟ص؟ بـود، کسـی در را کوبیـد. رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »ببینید کیسـت!« گفتنـد: »معاو

کـه پشـت گوشـش قلمـی  اسـت.« فرمـود: »بـه او اجـازۀ ورود دهیـد!« پـس درون آمـد، حـال آن 

گـوش تـو چیسـت؟« پاسـخ  یـه! ایـن قلـم بـر  کـه بـا آن می نوشـت. پیامبـر فرمـود: »ای معاو بـود 

سـوی  از  را  تـو  »خـدا  فرمـود:  کـرده ام.«  فراهـم  رسـولش  و  خـدا  بـرای  کـه  اسـت  »قلمـی  داد: 

پیامبـرت پـاداش نیـک دهـد. بـه خدا سـوگند! تو را تنهـا با وحی خداوند، بـه کتابت برگزیدم؛ 

و مـن هیـچ کار کوچـک و بزرگـی را جـز  بـا وحی خـدا انجام نمی دهم. چگونـه خواهی بود، آن 

اّم حبیبـه  پـس  بـود.  خالفـت  جامـۀ  مقصـودش  و  پوشـاَند؟«  جامـه  تـو  بـر  خداونـد  کـه  گاه 

خالفـت  جامـۀ  ی  و بـر  خداونـد  خـدا!  رسـول  »ای  گفـت:  و  نشسـت  ی  و برابـر  و  برخاسـت 

می پوشـاَند؟« فرمـود: »آری؛ اّمـا خطاهـا و گناهانـی از او سـرخواهد زد.« اّم حبیبـه گفـت: »ای 

رسـول خـدا! بـرای او نـزد خداونـد دعـا کـن!« پیامبـر گفـت: »بارخدایـا! او را بـا هدایت خویش 

کت و تباهی بازدار و در آخرت و دنیا بیامرز!« هدایت نما و از هال

1. درسِت آن، چنین است: »سرّی بن عاصم.«

2. درسِت آن، چنین است: »از پدرش، از هشام.«
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َطَبرانـی گویـد: »تنهـا َسـِرّی بـن عاصـم ایـن خبـر را روایـت نمـوده اسـت.« )البدایـة و الّنهایـه: 

)]128/8[  120/8

کـه بـر رسـول خـدا؟ص؟ بسـته شـده، یکـی از  گـزاف  گویـد: تنهـا روایتگـر ایـن دروغ  امینـی 

کتـاب )231/5؛ 140/8( آوردیـم، بنگریـد. دروغگویـان حدیث سـاز اسـت. بـه آن چـه در همیـن 

یـه اّدعـا می کنـد بـرای خـدا و رسـولش فراهـم  کـه معاو کاش می دانسـتم آیـا بـا همیـن قلـم 

گزنـده و تهمت بـار را خطـاب بـه موالمـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ می نوشـت و  نمـوده، آن سـخنان 

ی، از  کیـد مـی داد تـا سـرور اوصیـا _ صلوات اهلل علیه _ و منسـوبان بـه و بـه کارگزارانـش فرمان هـای ا

گرفتـه تـا بـزرگان مؤمنـان را لعـن نمایند! نیز بـه امیران  دو شـیر  بچـه اش، امامـان سـبط پیامبـر، 

که خون صالحان اّمت و شـیعیان خاندان وحی؟مهع؟ هدر اسـت! آیا  سـتمگرش می نوشـت 

و  دور  رأی هـای  و  آشـکار  حـّق  از  دور  فتواهـای  و  سـتمگرانه  حکم هـای  آن  قلـم،  همیـن  بـا 

کتـاب و سـّنت را می نوشـت و نیـز دیگـر جنایت هـا و جرم هـا را بـر زبـان و قلـم  جداافتـاده از 

جاری می ساخت؟

آیـا آن دعـای منسـوب بـه پیامبـر مسـتجاب گشـت تـا بـاور کنیم کـه زادۀ هنـد هدایت را 

یـده  گشـت و در آخـرت و دنیـا آمرز کـت و تباهـی دور  گـردن نهـاد و از هال پذیرفـت و بـدان 

کـه چنیـن دعایـی در  ی و اصـرارش بـر آن هـا نشـان می دهـد  ک بـار و کارهـای هال شـد؟ اّمـا 

اّدعایـِی  دعـای  آن  گویـا  می رسـید.  بـدان  اجابـت  تیـر  بی گمـان  بـود،  گـر  ا کـه  نبـوده؛  میـان 

سـاختگی بـه بـاد فنـا پیوسـته و گویـا رسـول خـدا؟ص؟ بـر خـالف همـۀ این هـا علیـه او دعـا کرده 

گشته است! و دعایش مستجاب 

کت و تباهی، بایـد دارندۀ خالفت  یـه بـر راه هدایـت بود و برکنـار از هال گـر معاو وانگهـی ا

بـزرگ اسـالمی، موالمـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـا آن قداسـت و طهارتـش از ایـن ویژگی هـا تهـی 

ی بـه دشـمنی و نبـرد برخاسـت. نیـز بایـد ُحجـر و یارانـش و همـۀ صحابـه یـا  می بـود؛ زیـرا بـا و

کشـته شـدند، از ایـن ویژگی هـا تهـی می بودنـد! آیـا  یـه  کـه زیـر یـوغ سـتم معاو تابعیـن صالـح 

)111(
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کـه چنیـن اّدعایـی کنـد؟ بارخدایـا! از تـو آمـرزش می خواهیم و بازگشـت به  مسـلمانی را رسـد 

سـوی تو اسـت.

25. َطَبرانـی از یحیـی بـن عثمـان بـن صالـح، از نعیـم بـن َحّمـاد، از محّمـد بـن شـعیب 

بـن سـابور، از مـروان بـن جنـاح، از یونـس بـن میسـرة بن حلبس، از عبـداهلل بن ُبْسـر روایت نموده 

کاری بـا ابوبکـر و عمـر مشـورت نمـود و فرمـود: »پیشـنهاد و نظرتـان  کـه رسـول خـدا؟ص؟ در بـارۀ 

گفتنـد: »خـدا و رسـولش داناترنـد.« فرمـود: »معاویـه را فراخوانیـد!« ابوبکـر و  را بگوییـد!« آن دو 

کـه  گفتنـد: »آیـا در رسـول خـدا و دو تـن از مـردان قریـش آن مایـه از ِخـرد و اندیشـه نیسـت  عمـر 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ در پـی پسـری از پسـران  کار خویـش را بـا آن اسـتوار سـازند تـا آن جـا  بتواننـد 

قریـش می فرسـتد؟« فرمـود: »معاویـه را نـزد مـن فراخوانیـد!« پـس او را آوردنـد و چـون  برابـر پیامبـر 

کار خویـش ناظـر و  کار خویـش حاضـر سـازید؛ و او را بـر  ایسـتاد، رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »او را در 

گـواه سـازید؛ کـه وی نیرومنـد و امیـن اسـت!« نعیـم افزوده اسـت: »و کار خود را به او بسـپارید!« 

)البدایـة و الّنهایـه: 122/8 ]130/8[؛ مجمـع  الّزوائـد: 356/9؛ ]مختصـر تاریـخ مدینـة دمشـق: 8/25[(

راویان این سند

از غیـر  کـه  بـود  از نسخه نویسـان  و  گرایـش شـیعی داشـت  ی  بـن عثمـان. و 1. یحیـی 

)تهذیـب  زده انـد.  طعـن  او  بـر  سـبب  همیـن  بـه  پـس  می گفـت؛  حدیـث  خویـش  کتاب هـای 

)]225/11[  257/11 الّتهذیـب: 

کتاب: 269/5� 2. نعیم بن َحّماد. دروغگو و حدیث ساز بوده است. بنگرید به: همین 

3. محّمد بن شعیب. از شامیان و امویان بود.

4. مـروان بـن جنـاح. از شـامیان و امویـان بـود.  ابوحاِتـم ]الجـرح و الّتعدیـل: 274/8[ گوید: 

کرد.« »بـه او و بـرادرش، روح، احتجـاج نتـوان 

کور ]دل[ بود. 5. یونس بن میسره. از شامیان و 

که در شام مرد. 6. عبداهلل بن ُبْسر. در زمرۀ شامیان و واپسیِن صحابه ای بود 
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و  کـور ]دل[  را  بـا پوشـاندن حقایـق، جاهـالن  ببینیـم چگونـه  تـا  بیاییـد  بـا مـن  کنـون  ا

ایـن  آوردن  از  پـس   )]131 و   130/8[ الّنهایـه  و  )البدایـة  ابن َکثیـر  می فریبنـد!  را  اّمـت  سـاده دالن 

گفتـه اسـت:  کردیـم،  کـه یـاد  یـه  حدیـث و شـماری از روایـات باطـل در فضیلت هـای معاو

کـه بی تردیـد سـاختگی  یـه آورده  کر حدیث هـای بسـیار در فضیلـت معاو »آن گاه، ابن عسـا

کـه صحیـح و حسـن  کرده ایـم  گردانـده و تنهـا بـه مـواردی بسـند  ی   هسـتند و مـا از آن هـا رو

و نیکـو هسـتند و احادیـث سـاختگی و بـس زشـت و ناپذیرفتنـی را نیـاورده ام.« همـو پـس از 

کـرده  کـه تنهـا َسـِرّی دروغ پـرداز و حدیث سـاز، آن را روایـت  آوردن حدیـث بیسـت و چهـارم 

کر پـس از ایـن روایـت، احادیـث سـاختگی بسـیار آورده؛ و از او جای  بـود، می گویـد: »ابن عسـا

گاهی از احادیـث، چگونه به وضع این ها  کـه بـا دارا بـودن مقـام حافـظ بودن و آ شـگفتی دارد 

گاهـی نمی دهـد! و خداونـد اسـت  یانـش توجـه و آ و زشـت و ناپذیرفتنـی بـودن و ضعـف راو

که توفیق صواب می بخشد.«

کر حملـه می کنـد و از او خـرده می گیـرد،  کـه ابن َکثیـر در ایـن جـا بـه ابن عسـا می بینیـد 

کـرده سـاده دالن فریفتـه  کـه او ردیـف  کـه از روایـات دروغ و سـاختگی  کـه آنچـه  بدیـن امیـد 

کننـد بـا دروغیـن شـمردن چنـد حدیـث، احادیـث دیگـر را درسـت جلـوه  شـده و آن را بـاور 

ی بـه سـبب غلـوورزی در فضیلت هـا  کـه و کاوش گـری آنچـه را  کـه دسـت  دهـد؛ غافـل از آن 

پوشانده، آشکار خواهد ساخت.

یـخ مدینـة دمشـق: 16/25[ از طریـق نعیـم بـن َحّمـاد، از محّمـد  کر ]مختصـر تار 26. ابن عسـا

یـاد، از عـوف بـن ماِلـک اشـجعی روایـت  بـن َحـْرب، از ابوبکـر بـن ابـی مریـم، از محّمـد بـن ز

نمـاز  آن  و در  بـوده  _ کـه آن هنـگام مسـجدی  کلیسـای یوحّنـا  نمـوده اسـت: »هنگامـی در 

گاه از خـواب برخاسـتم و دیـدم شـیری در برابـر مـن  می خوانده انـد _ بـه خـواب رفتـه بـودم نـا

کـن! مـن همـراه بـا پیامـی  گفـت: ›درنـگ  راه مـی رود. بـه سـوی سـالحم خیـز برداشـتم. شـیر 

کسـی تـو را فرسـتاده  کسـی برسـانی.‹ پرسـیدم: ›چـه  بـه سـوی تـو فرسـتاده شـده ام تـا آن را بـه 

87/11
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یـه سـالم رسـانی و خبـرش  اسـت؟‹ پاسـخ داد: ›خداونـد مـرا بـه سـوی تـو فرسـتاده تـا بـه معاو

یـة بن ابی سـفیان.‹«  یـه کیسـت؟‹ گفـت: ›معاو کـه از بهشـتیان اسـت.‹ گفتـم: ›معاو دهـی 

)البدایـة و الّنهایـه: 123/8 ]132/8[؛ مجمـع  الّزوائـد: 357/9(

کسان قرار دارند: در سند این روایت، این 

که او دروغگو و حدیث ساز بوده است. گفتیم  1. نعیم بن َحّماد. 

ی از شـامیان و ناصبیـان و از سرسـخت ترین دشـمنان  یـاد ِحْمصـی. و 2. محّمـد بـن ز

گفتـه اسـت: ثقـه و امیـن  یـخ: 429/4[ او را ثقـه شـمرده و  ]الّتار بـود. ابن َمعیـن  امیرالمؤمنیـن 

ی اعتنـا نتـوان  اسـت. ابن  ِحّبـان )الّثقـات ]372/5[( از او یـاد کـرده و گفتـه اسـت: »بـه روایـت و

کم گوید: »هماننـد حریز  بن عثمان1  کـرد، مگـر آن چـه افـراد ثقـه از او روایت کرده باشـند.« حا

بـه ناصبـی بـودن مشـهور بـود.« )تهذیـب الّتهذیـب: 170/9 ]150/9[(

3. ابوبکـر بـن ابی مریـم. شـامی و دارای گرایـش  عثمانـی بود. احمد ]العلـل و معرفة الّرجال: 

39/2[ و نسـائی ]کتـاب الّضعفـاء و المتروکیـن: ص262[ و دارُقْطنـی و ابن  َسـْعد ]الّطبقـات الکبـرٰی: 

او را ضعیـف دانسـته اند.  یـخ: 437/4[  ]الّتار ابن َمعیـن  و  گفته انـد: ضعیـف اسـت   ]467/7

گفتـه اسـتوی ضعیـف و حدیثـش بـس زشـت ناپذیرفتنـی اسـت و  ابوحاِتـم ]الجـرح و  ابوُزْرعـه 

گویـد: »حدیثـش ضعیـف اسـت. راهزنـان بـه او دسـتبرد زدنـد و اموالـش را  الّتعدیـل: 405/2[ 

دارُقْطنـی  نیسـت.«  »قـوی  اسـت:  گفتـه  آشـفته عقلی شـد.« جوزجانـی  پـس دچـار  ربودنـد؛ 

گوید: »حدیثش مردود است.« )تهذیب الّتهذیب: 29/12 ]33/12[(

ابن َکثیـر ]البدایـة و الّنهایـه: 132/8[ پـس از آوردن این حدیث، گفته اسـت: »در آن ضعف 

بنابرایـن عبـارِت ›از  گذشـته  راه دارد و بسـیار غریـب اسـت. شـاید همـۀ ماجـرا در خـواب 

خـواب برخاسـتم‹ ]بـه عنـوان جملـۀ معترضـه[ البـه الی سـخن آمـده که بـه درسـتی از جانب 

ابن ابی مریـم ثبـت نشـده باشـد. و خداونـد داناتـر اسـت.«

که هر روز 70 بار علی را لعن می کرد. 1. یکی از راویان صحیح بخاری است 
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گویـد: مـن حیـران و سـرگردانم میـان پیغـام ایـن شـیر درنـده و مـژدۀ بهشـت بـرای  امینـی 

یـه، و آن پیغـام پیامبـر معصـوم _ کـه بـر پایـۀ هـوا و هـوس سـخن نمی گویـد _ و بیـم دادن  معاو

کـردن او! نیـز حیرانـم میـان ایـن پیغام شـیر و آن حدیث هـای صحیِح  یـه بـه دوزخ و لعـن  معاو

یـۀ  یـا صحابـۀ عـادل در بـارۀ معاو از امـام معصـوم امیرالمؤمنیـن و عـادالِن صحابـه  رسـیده 

کریـم  ـد دهـم آوردیـم. نیـز حیرانـم میـان پیغـام شـیر و آن چـه در قـرآن 
ّ
کـه در مجل خیانت پیشـه 

کرده، عذاب خواهد شـد  گناهش او را احاطه  که مرتکب بدی شـده و  گناهکار  که هر  آمده 

کـه از حـّد مرزهـای خـدا  کـه از حـدود اسـالم بیـرون رود، تهدیـد بـه دوزخ شـده اسـت: »و هـر  و هـر 

درگـذرد چنیـن کسـان سـتمکارند.« ]بقـره/229[ و نیکـی و بـدی و نیـز نیکـوکار و بدکار برابر نیسـتند. 

نیز حیرانم میان پیغام شـیر و سـخنان رسـیده از پیامبر اسـالم در بارۀ آن شـّر و بالها و کارهای 

یخـش را بـا آن زشـت نمـود. یـه انجـام داد و صفحـۀ تار کـه معاو ک بـار  هال

کـه پایـان  رسـالت ها بـود و بعـد از آن خبرهای راسـِت رسـیده  پـس از رسـالت محّمـد؟ص؟ 

گیـر  در قـرآن عزیـز و سـّنت شـریف پیامبـر و در پـی آن بشـارت های شـادی بخش انبـوه و فرا

بـه پیغـام آن شـیر در  یـه  کـه معاو امـری باعـث شـد  بـرای همـۀ صالحـان و رسـتگاران، چـه 

گشت؟ کلیسای یوحّنا ویژه 

روایـت  ابن عّبـاس  طریـق  از  دیگـران  و  کـم  حا و  مسـلم  و   ]551/1[ احمـد  مسـند   .27

گاه رسـول خـدا؟ص؟ سررسـید. بـا خـود  کـه نـا نموده انـد: »همـراه پسـرکان بـه بـازی مشـغول بـودم 

ی بـه سـوی  گفتـم: ›حتمـًا بـه سـراغ مـن آمـده اسـت!‹ پـس در آسـتانۀ دری پنهـان شـدم. و

کـف دسـت و انگشـتان بـاز بـر پشـتم زد1 و سـپس فرمـود: ›بـرو  مـن آمـد و یـک یـا دو ضربـۀ بـا 

گفتنـد: ›مشـغول خـوردن  یـه را فراخوانـدم.  یـه را نـزد مـن فراخـوان!‹ مـن رفتـم و معاو و معاو

یـه در حـال خـوردن اسـت.‹ فرمـود:  اسـت.‹ نـزد رسـول خـدا؟ص؟ بازگشـتم و بـه او گفتـم: ›معاو

1. در صحیـح مسـلم و مسـند احمـد »فحطانـی حطـأۀ او حطأتیـن« آمـده اسـت. )غ.( ]ولـی در متـن »فخطانـی خطـاۀ أو 
کـه گویـا سـهوی رخ داده اسـت. ترجمـه بـر اسـاس عبـارت صحیـح مسـلم و مسـند احمـد صـورت  خطاتیـن « درج شـده 

گرفـت. )ن.([ 
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یـه رفتـم. بازگفتنـد: ›مشـغول خوردن اسـت.‹ پس به  ›بـرو و او را فراخـوان.‹ بـار دیگـر نـزد معاو

پیامبـر خبـر دادم. در بـار سـّوم حضـرت فرمـود: ›خداوند هرگز شـکمش را سـیر نکنـد!‹ و از آن 

پـس دیگـر سـیر نشـد.« )صحیـح مسـلم: 27/8 ]172/5[؛ البدایـة و الّنهایـه: 119/8 ]127/8 و 128[(

یــه آورده  ایــن حدیــث را ابن َکثیــر ]البدایــة و الّنهایــه: 127/8 و 128[ در ردیــف مناقــب معاو

ــرد و هــم در آخــرت. اّمــا در  یــه از ایــن دعــای پیامبــر هــم در دنیــا ســود ُب گفتــه اســت: »معاو و 

کاســه ای بــزرگ  گشــت، هــر روز هفــت بــار غــذا می خــورد. هــر بــار برایــش  دنیــا؛ چــون امیــر شــام 

گوشــتی  گوشــت فــراوان و پیــاز می آوردنــد و می خــورد. و هــر روز هفــت وعــده از غذاهــای   از 

یــاد می خــورد و بازمی گفــت: ›بــه خــدا ســوگند! ســیر نمی شــوم  و شــیرینی و میــوۀ بــه مقــدار ز

کــه همــۀ پادشــاهان بــه داشــتن آن  امــا خســته می شــوم.‹ و ایــن نعمــت و معــده ای اســت 

کــه بخــاری  رغبــت دارنــد. و اّمــا در آخــرت؛ مســلم حدیثــی را در پــی ایــن حدیــث آورده 

گــون، از برخــی صحابــه روایــت  گونا ]صحیــح البخــاری: 2339/5[ و جــز آن دو از طریق هــای 

ــه مــن بشــر هســتم. پــس  ک ــا! جــز ایــن نیســت  گفــت: ›بارخدای ــه رســول خــدا؟ص؟  ک ــد  کرده ان

کــه مســتحّق آن نبــوده، آن را  کــرده ام  یانــه زده و یــا نفریــن  هــرگاه بنــده ای را دشــنام داده یــا تاز

کّفــاره و مایــۀ نزدیکــی بــه خــودت در روز قیامــت قــرار ده!‹ پــس مســلم از ترکیــب ایــن  برایــش 

یــه فضیلــت ســاخته و جــز ایــن دو حدیــث، فضیلــت دیگــری بــرای  دو حدیــث، بــرای معاو

یه روایت نشده است.« معاو

گفتـن بـر مـن دشـوار می شـود تـا از ایـن حامـِی زادۀ هنـد  گویـد: در ایـن جـا سـخن  امینـی 

یه، و نسـبت دادن دروغ بسـته شـده  کـه از رذیلـت ثابـت شـده بـرای معاو و تراشـندۀ فضیلتـی 

کـه حکـم  یـان تمیـز می دهـد  بـه مقـام قدسـِی پیامبـر ترکیـب یافتـه، بپرسـم: آیـا او سـود را از ز

یـه از ایـن دعـای پیامبـر در دنیـا و آخرتـش سـود جسـته اسـت؟ آیـا حـّد مـرز  کـه معاو نمـوده 

کـه  گمـان نکنـم چنیـن باشـد؛ وگرنـه حکـم نمی کـرد  کمـال نفـس را می شناسـد؟  انسـانّیت و 

یـه بـدان رغبـت داشـت و پادشـاهان نیـز در آن رغبـت داشـتند، یعنـی پرخـوری   آنچـه معاو

پایان، نعمتی از جانب  ی با درجـۀ چار و نیرومنـدی معـده، تـا بـدان درجه نفرت انگیز و مسـاو
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کـه بـه برکـت دعـای پیامبـر معصـوم؟ص؟ نصیـب زادۀ هنـد جگرخـوار شـده اسـت!  خـدا باشـد 

گرسـنه اسـت؛  کـردن شـکمبه های خالـی و شـکم  کـه خوشـبختی تنهـا ُپـر   و نیـز نمی گفـت 

کـه سـر  و آدمـی، ظرفـی را بدتـر از شـکمش پـر نکـرده و فرزنـد آدم را تنهـا همـان مقـدار خوردنـی 

کـه بخـورد پـس بایـد یـک سـوم اندرونـش را از  گزیـر بـود  گـر نا کافـی اسـت و ا پایـش نـگاه دارد، 
گـذاَرد.1 کنـد و یـک سـوم را از آب و یـک سـوم دیگـر را بـرای نفـس باقـی  ک پـر  خـورا

کـه  کـه از البـه الی روایـات و ویژگی هـای ایـن مـورد برمی آیـد ایـن اسـت  وانگهـی آنچـه 

ی بوده، نه برای او؛ هرچند  درخواسـت پیامبـر، نفریـن بـوده و نـه دعای رحمت، و دعـا علیه و

ی، ابـوذر ِغفـاری بـر  یـه خـود را بـه رنـج و زحمـت افکَنـد. از همیـن رو ابن کثیـر بـه نفـع معاو

کـه سـیر  کـرد  یـه چنیـن عیـب می گرفـت: »رسـول خـدا بارهـا تـو را لعـن نمـود و نفرینـت  معاو

ی مشـهور گشـت که بـه منزلۀ  نشـوی!« )همیـن کتـاب: 304/8( و نیـز ایـن عیـب چنـدان بـرای و

َمَثل رایج شد و در همین زمینه سروده اند:
گویا در اندرونش معاویه جای دارد. خ است؛  که شکمش چون دوز مرا همنشینی است 

کـه نشـانۀ سـاختگی بـودن بـر چهـره اش پیـدا اسـت، بـه همیـن هـدف  حدیـث مسـلم2 

و   ]509/4[ ِترِمـذی  سـنن  و   ]117/5[ احمـد  مسـند  کـه  هسـتند  خـدا؟ص؟  رسـول  از  مرفـوع  روایاتـی  اخیـر  جملـۀ  سـه   .1
کـه در الجامـع الّصغیـر  کـم ]المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: 367/4[ آورده انـد؛ چنـان  سـنن ابن ماجـه ]1111/2[ و حا

اسـت. آمـده   ]526/2[

2. عبارات حدیث صحیح مسلم )24/8-27 ]168/5-170[( چنین است:
یانه  _ بارخدایـا! جـز ایـن نیسـت کـه مـن بشـر هسـتم. پـس هر مردی از مسـلمانان را که دشـنام داده یـا لعن کرده یـا او را تاز

کـی و رحمـت قرار ده! زده ام، آن را برایـش مایـۀ پا
_ بارخدایـا! بـا تـو پیمـان و قـراری می گـزام کـه بـا مـن برخـالف آن رفتـار نکنـی: جـز این نیسـت که من بشـر هسـتم. پس هر 
کی و مایۀ نزدیکی  یانـه زده ام، آن را برایش رحمت و مایـۀ پا یـک از مؤمنـان را کـه آزرده یـا ناسـزا گفتـه یـا لعـن نمـوده و یا تاز

بـه خـود در روز قیامـت قرار ده!
_ بارخدایـا! محّمـد بشـر اسـت و خشـم می گیـرد همچـون کـه انسـان خشـم می گیـرد. بـا تـو پیمـان و قـراری می گـزارم کـه با 
کّفـاره و مایـۀ نزدیکـی  یانـه زده ام، آن را برایـش  کـه آزرده یـا دشـنام داده و یـا تاز مـن برخـالف آن رفتـار نکنـی: هـر مؤمنـی را 

بـه خـودت در روز قیامـت قـرار ده!
گفتـه  کـه هـر بنـدۀ مسـلمانی را دشـنام یـا ناسـزا  کـه مـن بشـر هسـتم و بـا پـروردگارم؟زع؟ شـرط نمـوده ام  _ جـز ایـن نیسـت 
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ک در طعـن و لعـن و  کـه از پیامبـر پـا سـاخته شـده تـا ایـن نفریـن بـر معاویـه و همانندهـای آن 

کـه سـزاوار همـۀ آنهـا بوده انـد، صـادر شـده اسـت را  کـردن کسـانی  یانـه زدن نفریـن  دشـنام و تاز

کـه بـه  تأویـل نمایـد و از یـاران شـیطان، و پیشـاپیش آنـان: زادۀ ابوسـفیان، دفـاع کنـد و نگـذارد 

گـزاف و شـگفت  گوینـد. پـس سـخنان  پیـروی از رسـول خـدا؟ص؟ از اینـان عیـب جوینـد و بـد 

کـه ایـن سـخن بـا عمـد و قصـد از پیامبـر؟ص؟  در بـارۀ داللـت الفـاظ و متن هـا بربافتـه و گفته انـد 

سـرنزده یـا برخاسـته از تمایـالت نفسـانی بـوده کـه فطرت های آدمـی آن را اقتضا می کنـد. بر این 

کودن هـا پوشـیده مانـده کـه پیامبـر؟ص؟ بـر پایۀ هـوا و هوس سـخن نمی گوید و گفتـارش جز وحی 

که از جانب پروردگارش  کتابی  نیست و دارای خلق و خوی بس با عظمت است و در همان 

کـه بـدی  کـه مـردان و زنـان مؤمـن را بـی آن   آورده، ایـن سـخن خـدای تعالـی آمـده اسـت: »و آنـان 

و گناهی کرده باشند می آزارند هر آینه بار بهتان و گناهی آشکار را به دوش کشیده اند.« ]احزاب/58[

کـه  کسـی اسـت  نیـز ایـن از طریـق صحیـح از آن حضـرت؟ص؟ رسـیده اسـت: »مسـلمان 
دیگـر مسـلمانان از زبـان و دسـتش در امـان و سـالمت باشـند.«1

نیـز ایـن از طریـق صحیـح از آن حضرت؟ص؟رسـیده اسـت: »مؤمـن لعن پیشـه نیسـت.« 

)المستدرک علی الّصحیحین: 12/1 و 47 ]57/1 و 110[(

بـه  اسـت: »دشـنام دادن  رسـیده  آن حضـرت؟ص؟  از  از طریـق صحیـح  ایـن سـخن  نیـز 
مسلمان، فسق است.«2

گردد. کی و پاداش  باشم، آن برایش مایۀ پا
_ با پروردگارم شـرط نموده، گفتم: »جز این نیسـت که من بشـر هسـتم و خشـنود می شـوم، همچون انسـان ها که خشـنود 
کـرده باشـم، کـه  کـه نفریـن  کـه خشـم می گیرنـد. پـس هـر یـک از اّمتـم را  می شـوند و خشـم می گیـرم، همچـون انسـان ها 

کـی و نزدیکـی بـه خـود در روز قیامـت سـازد.« سـزاوار آن نبـوده آن را برایـش مایـۀ طهـارت و پا

احمـد  مسـند  ]96/1[؛  مسـلم  صحیـح  ]13/1[؛  البخـاری  صحیـح  کرده انـد:  روایـت  سـند  ذکـر  بـا  کسـان  ایـن  را  آن   .1
]396/2[؛ سـنن ِترِمـذی ]570/4[؛ نسـائی ]الّسـنن الکبـری: 530/6[؛ طبرانـی ]المعجـم الکبیـر: 369/1[؛ ابن حّبـان 

ابـی داوود طیالسـی ]ص246[� ]اإلحسـان فـی تقریـب صحیـح ابن حّبـان: 125/2[؛ و مسـند 

2. ایـن حدیـث را همـگان پذیرفته انـد و آن را ایـن کسـان بـا ذکر سـند روایـت کرده اند: صحیح البخـاری ]27/1[؛ صحیح 
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پیشـه  لعـن  »مـن  اسـت:  رسـیده  آن حضـرت؟ص؟  از  صحیـح  طریـق  از  سـخن  ایـن  نیـز 

کـه بـرای رحمـت برانگیختـه شـده ام.« )صحیـح مسـلم:  برانگیختـه نشـده ام؛ و جـز ایـن نیسـت 

)]168/5[  24/8

کـه بـه  نیـز ایـن سـخن از طریـق صحیـح از آن حضـرت؟ص؟ رسـیده اسـت: »هـر دو تـن 

کـه در علیـه همدیگـر اّدعـای باطـل می کننـد   یکدیگـر دشـنام می دهنـد، دو شـیطان هسـتند 

و به یکدیگر دروغ می بندند.« )مسند احمد ]167/5 و 331[؛ مسند َطیاِلسی ]ص146[(

کسـی بـا  کـه از  نیـز ایـن سـخن از طریـق صحیـح از آن حضـرت؟ص؟ رسـیده اسـت: »هـر 

ی را در آتـش دوزخ چنـدان  کـه در او نیسـت تـا عیبـش نمایـد، خداونـد و کنـد  چیـزی یـاد 

کـه ایـن هـم مقـدور او  گفتـه بیـاورد ]  کـه دربـارۀ او  گواهـِی پایـان پذیرفتـن آنچـه را  نگـه دارد تـا 
1)]515/3[  197/3 الّترهیـب:  و  )الّترغیـب  نیسـت[.« 

کـه خودشـان ایـن خبـر صحیـح را بـه روایـِت مسـلم،  آیـا اینـان از پیامبـری یـاد می کننـد 

ی فرمـود: »چـه شـده  کـه یـک بـار عایشـه؟اهضر؟ خشـمگین شـد و رسـول خـدا؟ص؟ بـه و از او دارنـد 

که شـیطانت به سـراغ تو آمده اسـت؟« و او پاسـخ داد: »مگر تو شـیطان نداری؟« پاسـخ داد: 

کـردم تـا مرا علیه او یاری نمود و او مسـلمان گشـت؛ پس مرا  »مـن هـم دارم؛ اّمـا از خـدا تقاضـا 

جـز بـه خیـر فرمـان نمی دهـد.«؟ )احیـاء علـوم الدیـن: 167/3 ]164/3[(

کـه بـه عبـداهلل بـن عمـرو بـن عـاص فرمـود: »سـخن مـرا  آیـا از پیامبـری سـخن می گوینـد 

کـه مـرا بـه حـق بـه  کـه سـوگند بـه آن  خـواه هنـگام خشـم و خـواه هنـگام خشـنودی ام بنویـس؛ 

نبـّوت برانگیختـه! از ایـن جـز حـق بیـرون نیایـد.« و سـپس بـه زبانـش اشـاره کـرد؟ )احیـاء علـوم 

الدیـن: 167/3 ]164/3[؛ مسـند ابـی داوود ]318/3[(

مسلم ]114/1[؛ سنن ِترِمذی 311/4[؛ نسائی ]الّسنن الکبری: 313/2[؛ سنن ابن ماجه ]ا1299/2[؛ طبرانی ]المعجم 
کم؛ و داَرُقْطنی. الکبیـر: 145/1[؛ حا

1. طبرانی آن را با سند نیکو آورده است.
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گفـت: »هـر چـه را از رسـول خـدا؟ص؟ می شـنیدم و می خواسـتم  و نیـز عبـداهلل بـن عمـرو 

کردنـد و می گفتنـد: ›هرچـه را از رسـول خـدا؟ص؟  کنـم، می نوشـتم. قریشـیان مـرا نهـی  حفـظ 

گاه در خشـنودی  گاه در خشـم و  کـه او هـم بشـر اسـت و  می شـنوی، می نویسـی؛ حـال آن 

کـردم. بـا  کشـیدم و ایـن را نـزد رسـول خـدا؟ص؟ یـاد  سـخن می گویـد؟‹ پـس از نوشـتن دسـت 

کـه جانـم بـه دسـت او  کـه سـوگند بـه آن  انگشـتش بـه دهانـش اشـاره نمـود و فرمـود: ›بنویـس؛ 

است، از این ]= زبانم[ جز حق بیرون نیاید.‹« ]سنن الدارمی: 125/1[

کـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ وصـف نمـوده، آن حضـرت؟ص؟ چنیـن بـود: »بـرای دنیـا  چنـان 

کـه بـه جهـت حـق خشـمگین می شـد، چنـان دگرگـون می شـد که  خشـم نمی گرفـت و آن گاه 

کـه از  کسـی او را نمی شـناخت و چیـزی در مقابـل خشـم او یـارای مقاومـت نداشـت تـا وقتـی 

کند.« ترمذی در الشمائل با ذکر سند آورده. ]ص113[ حق پشتیبانی 

کسانی چون زادۀ هند، ساحت پیامبری را با چنین احادیث  کردن دامن  ک  آیا برای پا

که این سـخن از طریق صحیح از او رسـیده اسـت: »هرگاه بنده ای  سـاختگی می آالیند)؟(؛ 

یـش بسـته می شـود؛  کنـد، آن لعـن بـه آسـمان مـی رود و درهـای آسـمان بـه رو چیـزی را لعنـت 

یـش بسـته می شـود؛ سـپس بـه راسـت   سـپس بـه زمیـن فـرود می آیـد و درهـای زمیـن نیـز بـه رو

گر  گـر جـوازی بـرای عبـور نیابـد، بـه همـان کسـی که لعن شـده بازمی گـردد؛ ا و چـپ مـی رود و ا

گوینـده اش بازمی گـردد.« )الّترغیـب  گـر نبـود، بـه   سـزاوارش بـود، در همانجـا قـرار می گیـرد؛ و ا

و الّترهیب: 196/3 ]472/3[(

آیـا بـا چنیـن اخبـاری قداسـت پیامبـری را آوازۀ قداسـت چنیـن پیامبـری را مخـدوش 

کـردن هـر چیـز،  کـه اّمتـش را بـه آداب االهـی تربیـت می نمـود و اصحابـش را از لعـن  می کنـد 

کـس  کک و بـاد، نهـی می کـرد و می فرمـود: »هـر  پایـان و خـروس و  حّتـی جنبنـدگان و چهار

)الّترغیـب  بازگـردد.«  خـودش  سـوی  بـه  لعـن  آن  نباشـد،  سـزاوارش  کـه  کنـد  لعـن  را   چیـزی 

کـه همراهـش حرکـت  و الّترهیـب: 197/3 ]474/3 و 475[ ضمـن صحیـح شـمردن آن( و بـه مـردی 
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کـرد، فرمـود: »ای بنـدۀ خـدا! سـوار بـر شـتِر لعـن شـده، همـراه مـا  می نمـود و شـترش را لعـن 

حرکـت نکـن!« )الّترغیـب و الّترهیـب: 196/3 ]474/3[ ضمـن نیکو دانسـتن سـندش( و چون کنیزی 

کـرد، بـه او فرمـود: »ماده شـتِر لعـن شـده، بـا مـا همـراه نمی شـود!« و در  ماده شـتر خـود را لعـن 

کـه لعـن خـدا بـر او اسـت، بـا مـا همـراه  حدیـث معتمـر آمـده اسـت: »بـه خـدا سـوگند! َمرکبـی 

نمی شـود.« )صحیـح مسـلم: 23/8 ]166/5 و 167[( نیـز آن حضـرت؟ص؟ چنـان در پرهیـز دادن 

کسـی  کـه  گویـد: »هـرگاه می دیدیـم  کـَوع 
َ
أ بـن  َمة 

َ
َسـل کـه  کار مبالغـه می فرمـود  از ایـن  مـردم 

گناهـان بـزرگ را انجـام داده اسـت.«  کـه یکـی از  بـرادرش را لعـن می نمایـد، بـر ایـن نظـر بودیـم 

)الّترغیـب و الّترهیـب: 195/3 ]472/3[ ضمـن نیکـو دانسـتن سـندش(

کـرده  کـه پیامبـر؟ص؟ او را لعـن  کـن و سـخن ناحـق مگـو! هـر  ایـن سـخنان باطـل را رهـا 

باشـد، بـه راسـتی ملعـون اسـت؛ و هـر کـس او دشـنامش داده باشـد، شایسـتۀ آن اسـت؛ و هـر 

ی نفرینـش  کـه و یانـه زده باشـد، مطابـق شـریعت روشـن آن حضـرت اسـت؛ و هـر  کـه را تاز

گاهـی می توانـد مصداقـی بـرای ایـن  ی اثـر می کنـد. آیـا هیـچ آ نمـوده باشـد، آن نفریـن در و

یانـه زدن و یـا نفریـن رسـول خـدا؟ص؟  گر بیابـد و نمونـه ای از دشـنام یـا لعـن یـا تاز اّدعـای رسـوا

شـخص  آن  کـه  دهـد  نشـان  را  باشـد _  خواهـد،  کـه  _ هـر  اّمتـش  صالحـان  از  یکـی  در بـارۀ 

سـزاوارش نبـوده اسـت؟ دور اسـت پیامبـر برانگیختـه شـده بـرای کمـال بخشـیدن بـه اخـالق 

کمـال بخشـیدن بـه اخـالق نیکـو  کـه بـرای  کریمانـه از ایـن تهمـت زشـت! پیامبـری  نیـک و 

برانگیخته شده است!

گفتارهـا و حکم هـا و حـدود جـاری شـده  کارهـا و  گـر ایـن اّدعـا صحیـح باشـد، در دیگـر  ا

توسـط آن حضرت، سسـتی راه می یابد؛ زیرا کسـی نمی داند که آیا آن ها با انگیزۀ االهی صورت 

پذیرفته یا برخاسته از هوا و هوس و برای فرونشاندن خشم بوده است! این چه پیامبر معصومی 

اسـت و در ایـن صـورت چگونـه می تـوان سـّنتش را پیـروی کـرد و راهـش را پـی گرفـت؟ در کـدام 

یـک از ایـن دو حالـت، مقتـدای بشـر و حّجـت بـر مـردم و اسـوۀ اّمت هـا اسـت؟ حـال کـه ماننـد 

)120(

93/11



153 معاویه و ُحجر بن َعدّی و یارانش

دیگران زیر سـلطۀ خشـم و فرمان هوای نفس درمی آید، تفاوت میان وی و اّمتش در چیسـت؟ 

بدین سـان، همۀ افراد می توانند با الگو گرفتن از آن حضرت؟ص؟ آنگاه که به مسـلمانان دشـنام 

دهنـد و آنـان را لعـن کننـد چنیـن سـخنی گویند و سـپس این معصیت، با آن دعای پسـین، به 

طاعت و نیکی و کّفاره و مایۀ نزدیکی به خدا تبدیل گردد!

ص108  المحرقـه:  )الّصواعـق  ابن َحَجـر  گزافه گویـی  و  وقاحـت  کـه  اسـت  جـا  همیـن  از 

کـه بـه حدیـث مسـلم _ حدیثی که عقـل و منطـق آن را نمی پذیرد  ]ص181[( بـه جایـی رسـیده 

کـردِن حکـم، آن لعـن شـده و  م دینـی از آن سـربازمی زند _ چنـگ زده تـا از لعـن 
ّ
و اصـول مسـل

کنـد! گشـتۀ رسـول خـدا، و پسـرش، پسـت فرزنـد پسـت منـع  رانـده 

بـه  بگوییـم:  بهتـر  یـا  و  پاییـن جسـته  و  بـاال  بسـیار  ایـن جماعـت در چنیـن موضوعـی 

گـزارش شـده  کـه از برخـی  خرافـات و سـخنان مایـۀ رسـوایی پرداخته انـد. ماننـد ایـن سـخن 

کـه چنـان کارهـای ممنوعـی تنهـا بـرای پیامبـر؟ص؟  اسـت: »ظاهـر ایـن حدیـث نشـان می دهـد 

دنّیه: 395/1 
ّ
مبـاح بـوده اسـت.« )الخصائـص الکبـرٰی تألیـف سـیوطی: 244/2 ]425/2[؛ المواهـب الل

]625/2[( سـیوطی )الخصائـص الکبـرٰی: 244/2 ]425/2[( ایـن را از ویژگی هـای رسـول خـدا؟ص؟ 

دانسـته و آن را در ایـن بـاب گنجانـده اسـت: »ویـژه بـودن جـواز لعـن بی دلیـل بـرای پیامبـر؟ص؟ 

دنّیـه: 395/1 ]625/2[( گوید: »پیامبر؟ص؟ 
ّ
در حـّق هـر کـس کـه خواهـد.« َقْسـَطالنی )المواهـب الل

کـه را خواهـد، لعـن نمایـد؛  کـه پـس از امـان دادن بـه کسـی، او را بُکشـد و بی سـبب هـر   را رسـد 

 و بـه سـبب همیـن دعـای آن حضـرت؟ع؟ خداونـد دشـنام و لعـن او را بـرای آن دشـنام خـورده 

و لعن شده، مایۀ نزدیکی به خود می سازد.«

کســی بــر طــرز تفّکــر ایــن ســبک مغز نمی خنــدد؟ چگونــه چنیــن چیــزی ممکــن  آیــا 

گفتــه، مســتوجب  کــه مــورد لعــن و دشــنام قــرار  کــه فــرض شــده آن شــخصی  اســت، در حالــی 

کــدام مجــّوز، پــردۀ  رحمــت و مهــرورزی اســت پــس از پــی آن می آیــد؟ پیامبــر رحمــت بــا 

کــه  یشــان را بــرده، بــی آن  یــده و در حضــور جمــع و در طــول روزگاران آبرو احتــرام آن افــراد را در
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کــه بــا نفریــن قبلــی بــه ایشــان رســیده،  ســزاوارش باشــند؟ آیــا آن دعــای بعــدی، نشــان ننگــی را 

کــه ذاتــًا بــس زشــت و عقــاًل قبیح هســتند  ک می ســازد؟ آیــا مبــاح دانســتن چنیــن کارهایــی  پــا

و تخصیــص نمی پذیرنــد، بــرای پیامبــر وجــه و معنایــی معقــول دارد؟ آیــا هتــک حرمــت 

ــچ  ــرای هی ــد ب ــت باش ــا ثاب ــان در آنه ــف ایم ــوند، و وص ــمرده ش ــن ش ــه مؤم ک ــادام  ــان، م مؤمن

کــه  گمــان دارم  کــس، خــواه پیامبــر و خــواه دیگــران، مبــاح می گــردد؟ مــن ایــن را نمی فهمــم و 

گویندۀ این سخن نیز آن را نمی فهمد! خود 

یانـه زدن یـا  گـر چنیـن اسـت، آیـا رسـول خـدا نمی توانسـته پـس از دشـنام یـا لعـن یـا تاز ا

کـه مسـتحق آن نیسـت و بعـد از فرونشسـتن هیجـان و آتـش خشـمش،  نفریـن در حـّق کسـی 

کان را در طـول حیاتشـان بـا نشـان  کار را نـاروا انجـام داده تـا سـاحت پـا کـه آن  کنـد  تصریـح 

آیـا  سـازد؟  مشـّوه  را  نیک شـان  آوازۀ  پیراسـته  مردمـی  ابـد  تـا  و  نسـازد  آلـوده  زشـتی  و  ننـگ 

یابند  اصحـاب نمی توانسـتند در همـۀ ایـن مـوارد، حقیقـت را از رسـول خدا؟ص؟ بپرسـند تا در

ـی بـرای بدگویـی 
ّ
کل کـه آن هتـک حرمـت بجـا بـوده یـا نـه؛ و بدیـن ترتیـب، آن رفتـار را مدرکـی 

ی از رسـول خـدا؟ص؟ از  کسـی بـدون دانسـتن مصـداق واقعـی بـه پیـرو و سـتم ورزی نسـازند و 

کسـی عیـب و ایـراد نگیـرد؟

یــه و َحَکــم و مــروان و دیگــر میوه هــای درخــت  کســانی همچــون ابوســفیان و معاو آیــا 

کــرده بــود، نمی توانســتند بــه  ک آنــان را لعــن  کــه پیامبــر پــا لعــن شــده در قــرآن و همانندانشــان 

کــه لعــن رســول خــدا؟ص؟ را مایــۀ ســرزنش و عیــب ایشــان  کســانی  ایــن روایــت مســلم در برابــر 

کســانی چــون: عایشــه اّم المؤمنیــن، امیرالمؤمنیــن، ابــوذر،  کننــد؛   می شــمردند، احتجــاج 

و دیگر صحابۀ برجسته؟

کـه در  در ایـن میـان، نکتـۀ دقیـق دیگـری نیـز بـه چشـم می خـوَرد: لعن هـا و طعن هایـی 

کار رفتـه و پیامبـر بزرگـوار؟ص؟ آن هـا را مشـخص و  ـی بـه 
ّ
کل کسـانی بطـور  کریـم در حـّق  قـرآن 

کـه  گونـه اسـت  بدان هـا اشـاره نمـوده، آیـا اینهـا در عیـن اینکـه از خـدای تعالـی اسـت همـان 
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ک اّدعا می کنند و به سـتایش و رحمت و مایۀ نزدیکی تأویل می گردد؟  اینـان در بـارۀ پیامبـر پـا

یعنـی آیـا ایـن آیـات بیـش از آن که نشـانگر لعن و راندگی آنان از سـاحت رحمت خدای تعالی 

کـی آنـان اسـت و خـدای سـبحان عهـد کـرده و بر عهـدۀ خویش گرفته  باشـد، نشـانۀ بزرگـی و پا

کـی و مایـۀ نزدیکـی گرداَنـد؛ یـا همچنـان دارای مفهـوم صریـح خـود مانـده  کـه آن را رحمـت و پا

اسـت؟ نمی دانـم ایـن جماعـت در پاسـخ چـه می گوینـد ! آیـا مضمـون حقیقـی را از واژه هـای 

گر چنین شـود، دِر تفاهم  قـرآن می رباینـد، چنـان کـه در بـارۀ واژه هـای پیامبـر چنین کرده انـد؟ ا

گـو بسـته می شـود؛ اّمـا چنیـن نیسـت ولـی بارهـای سـخن را ادارۀ گمـرک بازرسـی  و راه گفـت و 

نمی کنـد، هـر الف زنـی می توانـد هرچـه خواهـد، بگویـد و هـر پرگویـی می تواند به آنچـه را که هوا 

گشاید و به پیامد آن نیاندیشد. از سخن پردازی بی دلیل و اندیشه  و هوسش می پسندد زبان 

نشده، به خدا پناه می جوییم!

بـن محّمـد  از یزیـد  باِقالنـی،  بـن محّمـد  کـردوس  از  بـن عبـداهلل خـادم،  از مسـّرة   .28

کـه  از جـّدش روایـت شـده اسـت: »از امیرالمؤمنیـن علـی؟ضر؟ شـنیدم  پـدرش،  از  َمـْرَوزی، 

کـه  بـودم  آمـده: › ... روزی در مقابـل رسـول خـدا؟ص؟ نشسـته  کـه در آن  کـرد  یـاد  را  خبـری 

یه سـپرد. چون دانسـتم که  یـه آمـد. رسـول خـدا؟ص؟ قلـم را از دسـت مـن گرفـت و به معاو معاو

کار فرمـان داده، در دل احسـاس ناراحتـی نکـردم.‹« ی را بـه ایـن  خداونـد و

ایـن خبـر را ابن َحَجـر )لسـان المیـزان: 20/6 ]24/6[( آورده و آن را از سـاخته های مسـّرة بـن 

گفته است: متنش باطل و سندش ساختگی است. خادم دانسته و 

یـــخ بغـــداد ]272/13[( از طریـــق مســـّره، افتخـــاری بـــرای ابوبکـــر و عمـــر آورده   خطیـــب )تار

یـــان ســـندش همگـــی ثقـــه  گفتـــه اســـت: »ایـــن حدیـــث دروغیـــن و ســـاختگی اســـت. راو  و 

کـــه مســـئول ســـاختگی بـــودن آن اســـت. وانگهـــی  و پیشـــوای حدیـــث هســـتند، مگـــر مســـّره 

ـــو زرعـــه روایـــت نمـــوده و ایـــن ادعـــای او، چهـــار ســـال پـــس از مـــرگ ابوزرعـــه  کـــه از اب گفتـــه  ی  و

کتاب: 303/5 ]486/5[� بوده است!« بنگرید به: همین 

95/11

)123(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 11( 156

 29. از انـس، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »مـن شـهر دانـش هسـتم 

یه حلقۀ آن.« و علی دروازۀ آن است و معاو

و  ]ص269[(  ص197  الحدیثّیـه:  )الفتـاوی  ابن َحَجـر  و  ]ص124[  الحسـنه  المقاصـد  نویسـندۀ 

عجلونی )کشـف الخفاء: 204/1( این خبر را باطل شـمرده اند. بیش ترین گمان من این اسـت که 

گرفتن احادیث پیامبر بزرگ در فضیلت کسـانی  تنها هدف سـازندۀ این خرافات، به تمسـخر 

اسـت کـه بـه موجـب وحـی خداونـد عزیـز، شایسـتۀ چنیـن ویژگی هایـی هسـتند. همـۀ نادانان 

گونـه، نمی تـوان دامـن زادۀ  کـه بـا هـزار حیله گـری و سـاختن هـزار حدیـث از ایـن  نیـز می داننـد 

کـه هسـت، خواهـد بـود. کـرد و او همچنـان معاویـه و زادۀ هنـد و همـان  ک  هنـد را از پلیـدی پـا

30. َطَبرانـی ]المعجـم الکبیـر: 251/18[ از طریـق عبدالّرحمـان بـن ابی  ُعَمْیـرۀ مزنـی روایـت 

کتـاب و حسـاب بیامـوز  گفـت: »بارخدایـا! او را دانـش  یـه  کـه پیامبـر؟ص؟ در بـارۀ معاو  کـرده 

و از عذاب بازش دار!«

عبـارت سـنن ِترِمـذی ]645/5[ چنیـن اسـت: »بارخدایـا! او را هدایتگـر و هدایت یافتـه 

یـخ مدینـة دمشـق: 106/2 ]62/6[( ایـن خبـر  کر )تار گـردان و دیگـران را بـا او هدایـت کـن!« ابن عسـا

را بـا همیـن عبـارت آورده اسـت. ابن   عبدالَبـّر )اإلسـتیعاب ]قسـمت دوم/ص843[( آن را باطـل 

دانسـته و گفتـه اسـت: ]صحابـی بودنـش[1 ثابت نیسـت. بـه آن چه در همین کتـاب )376/10( 

آوردیم، بنگرید.

31. از عبدالّرحمـان بـن ابی  ُعَمْیـره، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبر( روایت شـده اسـت: »در 

بیـت الَمْقـِدس بیعتـی هدایتمندانه رخ خواهد داد.«

از  پیرمـردی دمشـقی،  از  بـن مسـلم،  ولیـد  از  را  آن  الکبـرٰی: 417/7[  ]الّطبقـات  ابن  َسـْعد 

یونس بن میسرة بن جلیس2، از عبدالّرحمان آورده است. ]اإلصابه: 414/2[

1. این افزوده از مصدر است و در متن، در نقل مسامحه ای رخ داده است. )ن.(

کـه در تهذیـب الّتهذیـب )394/11( و تهذیـب الکمـال )544/32( آمـده اسـت.  َبـس اسـت؛ چنـان 
ْ
2. درسـِت آن، َحل

گـزارش شـد.)غ.( یـه، بـه همیـن صـورت  ضمنـًا در حدیـث بیسـت و پنجـم از مناقـب معاو
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بـه زنجیـرۀ شـامیان در سـند ایـن خبر دروغین بنگریـد: ولید، هم پیمـان بنی امّیه و عالم 

کـه پـر خطـا بـود، از دروغ پـردازان روایـت می کنـد و آن را فریبگرانـه می پوشـاَند؛ اوزاعـی  شـام 

یان  یـان ضعیـف نقل  کرد و سـپس ولید نـام آن راو حدیث هایـی بـس زشـت ناپذیرفتنـی از راو

را انداخـت و آن اخبـار را بـه نقـل از خـود اوزاعـی روایـت نمـود. او احادیث را بسـیار به صورت 

مرفـوع مـی آورد و شـنیده ها و نشـنیده هایش نـزد او در هـم آمیخـت و احادیـث بـس زشـت 

ناپذیرفتنـی. )تهذیـب الّتهذیـب: 151/11-155 ]135/11 و 136[( از پیرمـردی شـامی روایـت نمـوده 

یه  کـه نـه آدمیـان او را می شناسـند و نـه جّنیـان! نفر بعد، یونِس نابینای شـامی اسـت که معاو

افتـاد. و سـرانجام عبدالّرحمـان  گوارایـش  پاداش هایـش  و  کـرد  روایـت  او  از  و  نمـود  را درک 

کـه ابن   عبدالَبـّر گفتـه، صحابـی بودنـش صحیح  کـه احادیثـش ثابـت نیسـت و چنـان  اسـت 

و ثابت نیست.

کســانی جــز اینــان، چنیــن مضحکــه  ای را روایــت می کننــد؟ آیــا ایــن خبــر بــا ســندی  آیــا 

کــدام بیعــت ســتمگرانه  کــه  جــز چنیــن ســند ناهمــواری روایــت می شــود؟ آیــا می دانیــد 

پادشــاهی  ایــن همــان  اســت؟  دانســته  بیعــِت هدایتمندانــه  بــر خــدا! _  _ پنــاه  پیامبــر؟ص؟  را 

ــا صاحــب  ــه نبــرد ب گرامــی از آن خبــر مــی داده و اصحابــش را ب کــه پیامبــر  ســتمگرانه اســت 

کــه  آن برانگیختــه اســت. ایــن، بیعــت بــا آزاد شــده پــس از فتــح مکــه فرزنــد آزاد شــده اســت 

ــم  کری ــرآن  کــه ق کبــرای الهــی، همــان والیــت امیرالمؤمنیــن  ــۀ برائــت از والیــت  ــر پای ــوام آن ب ق

کامــل ســاخته و نعمــت را تمــام فرمــوده و همــراه والیــت خــود   آورده و خداونــد بــا آن، دیــن را 

گرفــت  کــه آثــار شــومش اســالم را فرا کــرده، قــرار دارد. همــان بیعتــی اســت  و رســولش؟ص؟ ذکــر 

گنــاه پاشــید و حــالل را بــا حــرام درآمیخــت و مال هــا و جان هــا  و در دل هــای پیروانــش بــذر 

گشــتگان مبــاح نمــود و بــر خانــدان محّمــد؟ص؟   را بــرای آزاد شــدگان پــس از فتــح مکــه و لعــن 

و اّمتش تا امروز مصیبت ها ]ِی بزرگ[ به بار آورد!

یـخ مدینـة دمشـق: 8/25[ از ابوبکـر محّمـد بـن محّمـد، از ابوبکر  کر ]مختصـر تار 32. ابن عسـا

96/11
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محّمـد بـن علـی، از ابوالحسـین احمـد بـن عبـداهلل، از احمـد بـن ابـی طالـب، از پـدرش، از 

ابوعمـرو سـعیدی، از علـی بـن روح، از علـی بـن  ُعَبیـد عامری، از جعفر بـن محّمد _ که همان 

کـی اسـت _ ، از اسـماعیل بـن عّیـاش، از تمـام بـن نجیـح اسـدی، از عطـاء، از ابن عمـر  انطا

کـرده اسـت: »بـا پیامبـر؟ص؟ بـودم و دو تـن از اصحابـش نیـز حضـور داشـتند. فرمـود:  روایـت 

گویـا آن دو از  کارهـای خویـش بـا او مشـورت می کردیـم.‹  یـه ایـن جـا بـود، در برخـی  گـر معاو ›ا

کارهایـم بـا زادۀ  کـه در پـاره ای  ایـن سـخن رنجیـده شـدند. فرمـود: ›هرآینـه بـه مـن وحـی شـده 

لئ المصنوعه تألیف سیوطی: 421/1[
ّ

ابوسفیان مشورت نمایم. و خدا داناتر است.‹« ]الل

گروهـی از ناشناسـان هسـتند. نیـز جعفـر بـن محّمـد  گویـد: در سـند ایـن خبـر،  امینـی 

که ثقه نیسـت )لسـان المیزان: 124/2 ]156/2[( و نیز اسـماعیل بن عّیاش  کی در آن اسـت  انطا

گفتـه اسـت: »حدیـث اسـماعیل چـه بسـیار  ی را ثقـه دانسـته اند؛ اّمـا جوزجانـی  گروهـی و کـه 

کـه قیمتـش را 100 درهـم ] کمـی[ می گویند، اّمـا به زیر 10  بـه جامه هـای نیشـابور شـباهت دارد 

درهـم خریـد و فـروش می شـود. او بیـش از همـگان، از دروغگویان روایت می کرد.« ابواسـحاق 

نوشـته  آورده،  ناشـناس  یـا  شـده  شـناخته  یـان  راو از  اسـماعیل  کـه  »اخبـاری  گویـد:  َفـزاری 

ی کسـی اسـت کـه نمی فهمـد از ذهنش و مغـزش چه بیرون  نمی شـود.« همـو گفتـه اسـت: »و

گویـد: بـه او احتجـاج  گویـد: »حدیثـش شـیرین نمی یابـم.« ابن خزیمـه  می آیـد.« ابن مبـارک 

کـم گفتـه اسـت: »گرچه بزرگوار اسـت، بـه دلیل حافظۀ خرابـش، روایاتی را که تنها  نشـود و حا

فـراوان  توّهمـات  ابن عّیـاش  گـر  »ا گویـد:  بـن ُحجـر  پذیرفتـه نمی شـود.« علـی  او  از  آورده،  او 

د )ص82( آوردیم.
ّ
که در همین مجل نداشت، قابل احتجاج بود.« تا پایان سخنانی 

گوید: »او را نمی شناسم.« َحْرب  نیز در سند آن، تمام بن نجیح دمشقی است. احمد 

وی  گوید:  ابوُزْرعه  نمی دانم.«  را  او  حال  »حقیقت  است:  کرده  معنا  چنین  را  سخن  این 

گوید: »حدیثش بس زشت و ناپذیرفتنی   ضعیف است و  ابوحاِتم ]الجرح و الّتعدیل: 445/2[ 

 و بی اعتبار است.« بخاری ]الّتاریخ الکبیر: 157/2[ وی گفته: وضعش مورد تردید و تأّمل است

97/11
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گفته است: »و او غیر ثقه است عموم آن چه را   و ابن   َعدّی ]الکامل فی ضعفاء الّرجال: 84/2[ 

روایت نموده، افراد ثقه در پذیرش آنها از او پیروی نکنند و او غیر ثقه است.« ابن  ِحّبان ] کتاب 

گویا مورد پذیرش  که  گوید: »روایات ساختگی را از افراد ثقه چنان آورده   المجروحین: 204/1[ 

گفته  گفته: او قوی نیست و عقیلی ]الّضعفاء الکبیر: 169/1[  و اعتماد خودش بوده است!« َبّزار 

است: »حدیث های بس زشت ناپذیرفتنی روایت می کند.« آجری از ابوداوود نقل کرده است: 

»دارای حدیث های بس زشت ناپذیرفتنی است.« )تهذیب الّتهذیب: 510/1 ]448/1[(

یخ مدینة دمشـق: 11/25[ از ابوالحسـن قرضی، از ابوالقاسـم بن  کر ]مختصر تار 33. ابن عسـا

ـف، از ابوُزْرعـه محّمد بن احمـد بن ابی 
َ
عـالء، از ابوبکـر عبـداهلل بـن احمـد بـن عثمـان بـن َخل

عصمـه، از احمـد بـن علـی، از علـی بـن محّمـد فقیـه، از محـرز بـن عـون، از َشـبابه، از محّمـد 

یـه داد و فرمـود:  بـن راشـد، از مکحـول، روایـت نمـوده اسـت: »پیامبـر؟ص؟ دو عـدد تیـر بـه معاو

کـه تیـر قرعـۀ ]برنـدۀ[ اسـالم هسـتند، بگیـر؛ و بـا همان هـا در بهشـت بـه دیـدار  ›ایـن دو تیـر را 

ی در قبـرش نهادنـد. نیـز آن گاه که پیامبر  یـه درگذشـت، آن دو تیـر را بـا و مـن بیـا!‹ چـون معاو

یه آن را نگه داشـت و چون  یـه داد و معاو سـرش را در منـا تراشـید، پیامبـر از مـوی خـود بـه معاو

لئ المصنوعه: 422/1[
ّ

ُمرد، موی پیامبر؟ص؟ را بر دو چشـمش نهادند. و خدا داناتر اسـت.« ]الل

امینـی گویـد: ایـن سـند باطـل و ناسـره اسـت و نیـز پایانـش مسـند نیسـت؛ زیـرا مکحـول 

دمشـقی حدیثـش مرسـل اسـت و از صحابـه بـه شـمار نمی آیـد. ابن  َسـْعد ]الّطبقـات الکبـرٰی: 

کـرده و او قـدی مذهـب و ضعیـف  ی را در طبقـۀ سـوم از تابعیـن اهـل شـام یـاد   453/7[ »و

و اهل تدلیس در حدیث است.«

همچنین در این سـند، محّمد بن راشـد دمشـقی اسـت که مذهب قدری داشـته و اهل 

پارسـایی و عبـادت بـوده؛ اّمـا حدیـث کار و پیشـه اش نبـوده و روایـات بس زشـت و ناپذیرفتنی 

گفتـه: وی معتبـر اسـت�   فـراوان دارد؛ پـس او را شایسـتۀ رّد و وانهـادن دانسـته اند. دارُقْطنـی 

و ابن  ِخراش گفته: حدیثش ضعیف است. )تهذیب الّتهذیب: 159/9 ]140/9[(

98/11
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بـدان  بـه مذهـب مرجئـه1 فرامی خوانـده و  را  کـه مـردم  َفـزاری اسـت  نیـز در آن، َشـبابۀ 

ی را وانهـاده و بـه نقـل از او حدیـث ننوشـته و  کـردن از و اعتقـاد داشـته اسـت. احمـد روایـت 

ی را نمی پسـندید. و قبـول نداشـت.  ابوحاِتـم ]الجـرح و الّتعدیـل: 392/4[  از او بـد می گفـت و و

گویـد: »حدیثـش قابـل نوشـتن اسـت؛ اّمـا قابـل احتجـاج نیسـت.« ابوبکـر اثـرم از احمـد بـن 

عقایـدی  حّتـی  و  فرامی خوانـد  مرجئـه  مذهـب  بـه  را  مـردم  ی  »و اسـت:  نمـوده  نقـل  حنبـل 

گـر چنیـن اعتقـادی داشـته  ا افـزود:  ادامـه  گـزارش شـده اسـت. در  او  از  نیـز  ایـن  از  زشـت تر 

کسـی بـه آنهـا معتقـد  کـه نشـنیدم  بـه آنهـا عمـل می کـرده و اعتقـاد او، اعتقـادی اسـت پلیـد 

کـه  باشـد.« از او پرسـیدند: »پـس چگونـه حدیثـش را نوشـته ای؟« پاسـخ داد: »پیـش از آن 

ی بـا خانـدان  گذشـته، و اعتقـادش را بدانـم، اندکـی از احادیثـش را نوشـتم.« از همـۀ این هـا 

ک پیامبـر دشـمنی می کـرد و بـر اثـر نفرینـی دچـار فلـج شـد و بـا همان بیمـاری مـرد. )تهذیب  پـا

)]264/4[  301/4 الّتهذیـب: 

که هیچ نامی از ایشان در فرهنگ نامه هاِی  یانی ناشناخته هستند  نیز در این سند، راو

رجال حدیث یافت نمی شود.

34. اسـحاق بـن محّمـد سوسـی از طریـق محّمـد بن حسـن، با ذکر سـند، بـه نحو مرفوع 

یـه در مـورد  کـرده اسـت: »همانـا بـه سـبب بردبـاری و امیـن شـمردن معاو )= از پیامبـر( روایـت 

ی در قیامـت بـه گونـۀ پیامبـران برانگیختـه خواهد شـد.« کالم پـروردگارم، و

ابن َحَجـر )لسـان المیـزان: 125/5 ]142/5[( ایـن خبـر را باطـل شـمرده و گفته اسـت: »شـاید 

ایـن محّمـد بـن حسـن، همـان نّقـاش صاحـب کتـاب تفسـیر باشـد کـه دروغگو اسـت و یا جز 

کـه از فریبگـران بـه شـمار می رود.« او اسـت 

کمان، اعتقاد داشـتند که باید هر  1. مرجئـه گروهـی بودنـد کـه در دامـان تفّکـر امـوی رشـد یافتند و برای توجیه کارهـای حا
کـه آدمیـان حـق ندارنـد در بـارۀ گناهـکاران و فاسـقان، هرچنـد بـا  کـم می گویـد، واجـب شـمرد. نیـز بـر آن بودنـد  چـه را حا

گناهـان بسـیار بـزرگ، نظـر دهنـد و باید حسـاب آنـان را بـه روز آخـرت واگذارند.)م.(
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کـه بـا دوسـتی ابوبکر و عمـر و عثمان و علـی درگذرد  گویـد: »هـر  ب  35. سـعید بـن ُمَسـِیّ

بـر  خواهـد،  رحمـت  یـه  معاو بـرای  و  دهـد  گواهـی  را  یافتـه  بشـارت  تـِن  ده  بـودِن  بهشـتی  و 

الّنهایـه: 139/8 ]148/8[( و  )البدایـة  نکنـد.«  او حساب کشـی  از  خداسـت 

کـه خداونـد از  کسـانی  گـر ایـن خـواب و خیـال درسـت باشـد، نخسـتین  گویـد: ا امینـی 

ی امیرالمؤمنیـن؟ع؟ هسـتند؛ زیـرا  آن هـا حسـاب خواهـد کشـید، پیامبـر بـزرگ؟ص؟ و وصـّی و

کرده انـد. و در پـی آنهـا برجسـتگان  یـه را لعـن  کـه حدیثـش را دانسـتید، آن دو معاو چنـان 

یـه، بـه خـدا تقـّرب  گفتـن از معاو صحابـۀ عـادل بـه آن دو می پیوندنـد؛ چـرا همان هـا بـا بـد 

کـه مـورد پسـند اوسـت،  کـه خداونـد از هـر مؤمـن صالحـی  می جسـتند. حّتـی می تـوان گفـت 

کرده ها و نکرده هایش بدگویی می کنند  کشـید؛ زیرا از زادۀ هند جگرخوار و  حسـاب خواهد 

ی را با ننگ و زشتِی تمام یاد می نمایند. و هر صبحگاه و شامگاه و

حسـاب  ابوسـفیان  زادۀ  از  کـه  اسـت  خداونـد  بـر  بـی ارزش،  قطعـی  حکـم  پایـۀ  بـر  آیـا 

بـد می گفـت  او  از  و  مـی داد  و دشـنام  لعـن  را  امیرالمؤمنیـن  ی علـی  کـه و ایـن  آیـا   نکشـد؟ 

ی  ی فرامی خوانـد و بـا شمشـیر بـر و ی سـتم می رانـد و مـردم را بـه نفـرت و دشـمنی بـا و و بـر و

کـه در حـّق شـیعیان  ک بـار  ید و بـا او جنگیـد، و آن همـه کارهـای بـس زشـت دیگـر و هال شـور

کنده گشـته، همگی نشـانگر  یخ سـیاهش پرا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ انجـام داد و در صفحـات تار

گواهـی دادنـش بـه بهشـتی بـودن او اسـت؛ و بـه همیـن سـبب، سـزاوار  دوسـتی او بـا علـی و 

ی  کردنـش در یـاری عثمـان و درنگـش در دفـاع از و کوتاهـی   رحمـت طلبیـدن اسـت؟ آیـا 

و سـفارش و توصیه همین رفتار به فرمانده سـپاهیانش، از نشـانه های دوسـتی اش با عثمان 

گـردد؟ از سـخن  گواهـی دادن بـه بهشـتی بـودن او اسـت تـا موجـب رحمت خواهـی برایـش  و 

بافـی بـودن اندیشـه، بـه خداونـد پنـاه می جوییم!

کـه می گفـت:  گویـد: »از عبـداهلل بـن مبـارک شـنیدم  36. سـعید بـن یعقـوب طالقانـی 

یـه، از وجـود عمـر بـن عبدالعزیـز  برتر اسـت.‹« در عبارت دیگر  ›غبـاری در سـوراخ بینـی معاو
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یـه  کـه در حـال همراهـی بـا رسـول خـدا در دو سـوراخ بینـی معاو آمـده اسـت: »همانـا غبـاری 

گرفته، نیکو و برتر از وجود عمر بن عبدالعزیز اسـت.« )البدایة و الّنهایه: 139/8 ]148/8[( جای 

ــر اســت یــا عمــر  یــه برت کــه معاو نیــز از احمــد بــن حنبــل، پیشــوای حنبلیــان، پرســیدند 

یــه، در همراهــی  کــه در ســوراخ بینــی اســب معاو بــن عبدالعزیــز. پاســخ داد: »هرآینــه غبــاری 

هــب: 
ّ

بــا رســول خــدا؟ص؟ نشســته باشــد، برتــر از وجــود عمــر بــن عبدالعزیــز اســت.« )شــذرات الذ

)]270/1[  65/1

یه و جایگاهش در فضیلت، کسانی هستند  گوید: سزاواران برای شناخت معاو امینی 

کارهای  ی را دیده و در خالل این مشاهده بر زشتی ها و  که با او هم عصر بوده و از نزدیک و

گاهی یافته اند و اصل و تبار و روحیات و منش و صفاتش را دانسته اند. در میان  ننگینش آ

احترامی  یا  ارزش  یه  معاو برای  که  نمی یابید  را  و صادقی  راستی پیشه  انسان  ایشان، هیچ 

که  کنید، نه ابن حنبل و ابن مبارک  ی از اینان سؤال  که در بارۀ و قائل باشد. شایسته است 

یه، یا به گوش شنیدن است و یا تعّصب ورزی  گاهیشان از اخبار معاو بیش ترین امکان برای آ

گردیده و پیش تر آوردیم، نیک بنگرید،  گفته شده و یا  ی  کورکورانه! هرگاه به آن چه در بارۀ و

گفتارهای  حقیقت برایتان روشن می شود و تفاوت آشکار میان سخن این دو مرد را با آن 

که بیانگر حقیقت و همۀ زشتی ها و پیدا و پنهانش است درمی یابید. جامع 

کـه شـنیدم  کوه هـای شـام بـودم  گفتـه اسـت: »روزی بـر یکـی از  37. یکـی از پیشـینیان 

کـه بـا عمـر دشـمنی  کـه بـا صّدیـق دشـمنی ورزد، زندیـق اسـت. هـر  هاتفـی نـدا در داد: ›هـر 

کـه با عثمان دشـمنی  گـروه بـه سـوی دوزخ گسـیل خواهـد شـد. هـر  گـروه  کنـد، ]بـا دوزخیـان[ 

کـه بـا علـی دشـمنی ورزد، پیامبـر با او دشـمن  نمایـد، خـدای رحمـان بـا او دشـمن اسـت. هـر 

گـدازان جهّنـم  کنـد، نگهبانـان دوزخ او را بـه سـوی آتـِش  یـه دشـمنی  کـه بـا معاو اسـت. هـر 

می کشند و در پرتگاه آتش می اندازند.« )البدایة و الّنهایه: 140/8 ]149/8[(

کوه هایـش،  و  حومه هایـش  و  مردمـش  و  خـودش  کـه  دمشـق  فضـا  محیـط،  از  شـگفتا 
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کـه در آنجـا نـدا سـر می دهـد یـا انسـان عنـاد ورز  جـز روحّیـه منفـور امـوی یـا شـیطان سـرکش 

کار دیـن بـه هاتفـی  کـه در  کسـی  و یـا آشـوبگر دور از حـّق و راسـتی را نمی پـرورد. و لعنـت بـر 

م 
ّ
ناشـناخته و خـواب و خیـال مـردود، ناپذیرفتنـی احتجـاج می کنـد و از حقیقت هـای مسـل

ی می گردانـد! از برهـان راسـتین رو ی برمی تابـد و  رو

که ابوبکر  گفته اسـت: »رسـول خدا؟ص؟ را ]در خواب[ دیدم  38. یکی از این جماعت 

ی بودنـد. مـردی آمـد و عمـر گفـت: ›ای رسـول خدا! از  یـه نـزد و و عمـر و عثمـان و علـی و معاو

گفـت: ›ای رسـول  ی  کـه رسـول خـدا؟ص؟ آن مـرد را تشـر زد. و گویـا دیـدم  مـا بـد می گویـد.‹ 

یـه _ چنیـن می کنم.‹ پیامبر سـه  کـه در بـارۀ ایـن _ یعنـی: معاو خـدا! اینـان را عیـب نمی گویـم 

یه  بار فرمود: ›وای بر تو! مگر او از اصحاب من نیسـت؟‹ سـپس سـرنیزه ای برگرفت و به معاو

کرد و من از خواب پریدم. صبح زود  داد و فرمود: ›آن را وسـط سـینه این مرد بزن!‹ او چنین 

ی راشـد  کـه آن مـرد همان شـب بر اثر خناق مرده اسـت. و کـه بـه خانـۀ خـود رفتـم و دیـدم  بـود 

ِکْندی بود.« )البدایة و الّنهایه: 140/8 ]149/8[(

کـه سـاده دالن اّمـت را  گویـد: شـگفتا از حافظـان مردمـی و پیشـوایان مذهبـی  امینـی 

می پوشـانند  یـاوه  سـخنان  بـا  را  م 
ّ
مسـل حقیقت هـای  و  می فریبنـد  پریشـان  خواب هـای   بـا 

یـخ را بـا مطالـب بـی ارزش و واهـی سـیاه می کننـد و نام نیک صحابه را زشـت  و صفحـات تار

کـه زادۀ هنـِد  گونـه  ک صالحانشـان را می آالینـد، بدیـن  و ناهنجـار می سـازند و سـاحت پـا

گـروه آنـان و او را هم ردیـف آنـان قرار می دهد. لعنت خداوند بر نادانی! باده نـوش رباخـوار را از 

ک؟ص؟  کـه ایـن مرد در خـواب و خیال دیده، همـان پیامبر پا کاش می دانسـتم آیـا کسـی 

لعـن می نمـود  را  او  و  یـه عیـب می گرفـت  بـر معاو بیـداری،  و  کـه خـودش در خـواب   اسـت 

و زبـان حـال و مقالـش در بـارۀ زادۀ هنـد یکسـان بـود؛ یـا کسـی جـز پیامبـر بـوده اسـت؟ همین 

کـه چنین شـود! جـا بـه انتظـار بمانیـد تـا پاسـخ از خواب بیننـده برسـد؛ و گمـان نـدارم 

بـا  کـه  همانـان  داشـت؛  خواهنـد  سرنوشـتی  چـه  صحابـه  عـادالن  می دانسـته ام  کاش 
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یه دشـمنی می کردند و با زبان تیز از او بد می گفتند و آشـکارا در نمازهاشـان بر او نفرین  معاو

می نمودنـد و در هـر محفـل و انجمـن بـه او می تاختنـد! آیـا رسـول خدا؟ص؟ ایشـان را رانده و به 

یـه سـر نیـزه ای داده تـا وسـط سـینه آنـان فـرود آوَرد؟ معاو

کتاب هایــش جــزوه ای شــامل فضیلت هــای  39. ابوالفتــح یوســف قــّواس در میــان 

کــه مــوش آن را جویــده بــود. پــس در دردگاه خــدای تعالــی، آن مــوش را نفریــن  یــه یافــت  معاو

ــخ  ی ــرد. )تار ــه م ک ــا زد  ــت و پ ــدان دس ــاد و چن ــقف افت ــوش از س ــال، آن م ــن ح ــود. در همی نم

بغداد: 327/14(

یه نزد خـدا را چنان  بیاییـد و بـر طـرز تفّکـر ایـن حافـظ کم عقـل بخندیـد که کرامـت معاو

همـان  سـازد؛  ک  هـال ی  و فضیلت هـای  جـزوۀ  جویـدن  سـبب  بـه  را  موشـی  کـه  می بینـد 

کـه گفتیـم _ همداسـتانند که هیچ بخشـی از آن  کـه پیشـوایان حدیـث _ چنـان  درون مایـه ای 

گشـته اند و ایـن مـوِش  ـف 
ّ
صحیـح نیسـت! آیـا موش هـا بـه دوسـتی زادۀ هنـد جگرخـوار مکل

کـرده؛ پـس وعـدۀ عـذاب دربـارۀ  یـه دشـمنی  نفریـن شـده از جمـع خـود جـدا افتـاده و بـا معاو

گاه بـود و آن هـا را بـس زشـت و  ی تحقـق یافتـه اسـت؟ آیـا مـوش بینـوا از مطالـب آن جـزوه آ و

گاهـی بـه محتـوای جـزوه بـه جویـدن آن پرداخـت؟ آیـا ابوالفتـح  ناپسـند دیـد و بـا بصیـرت و آ

که او همان  قّواس با آن موش پیشـینۀ آشـنایی داشـت و چون از سـقف افتاد و ُمرد دانسـت 

که مبادا از جاهلن باشی!« ]هود/46[ است! »پندت می دهم 

گفته است: که دارد  کلواذی در قصیده ای   .40
کــه مــرا در ایــن دوســتی نســبت  کســی  کاشــته شــده؛ پــس  فرزنــد هنــد را در دل محّبتــی اســت 

خطــا دهــد، خــوار و منکــوب بــاد!

کرده است: مه شهاب الّدین احمد حْفظی شافعی با این سخنش او را رد 
ّ

عال
ژرف  بــس  پرتگاهــی  در  را  خــود  بگــو:  نوشــیده،  آفــت زا  آبشــخوری  از  کــه  ابن کلــواذی  بــه 

افکنــدی!
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گردانی؟ ای سست عقل! آیا خواهی طه و آن وصّی رهیافته را خوار و منکوب 

که ایمانشان به خداوند؟زع؟ و محّمد راستین است؟ و نیز مسلمانانی را 

کــه دِر  خ  کــه ایــن بیــت را ســروده ای و بــا آن بــه شــعلۀ زبان کــش آتــش دوز مگــر تــو نیســتی 

خــروج و بــرون رفــت از آن بســته شــده، درخواهــی افتــاد:

کــه مــرا در ایــن دوســتی نســبت  کســی  کاشــته شــده؛ پــس  فرزنــد هنــد را در دل محّبتــی اســت 

خطــا دهــد، خــوار و منکــوب بــاد!

که سخن شخص ملعونی را باطل و خطا نداند؟ وای بر تو! هیچ یقین مندی را دیده ای 

کاشته شود؟ گوسالۀ سرکش تو  که جز در قلب منافقان، محّبت آن  و یا می اندیشی 

آیا ندانی آن که دوســتش می داری، ســرکردۀ ســتمگران سرکش و دشمن موّحدان است؟

گناهــان  کــه وصــّی را لعــن نمــود و احــکام را دگرگــون ســاخت و بــا زبــان و دســت، مرتکــب  او بــود 

بزرگ شــد.

دوســتار بــا محبــوب در یــک مــکان جــای می گیرنــد؛ و بــه زودی فــردا جایگاهــت را خواهــی 

دانســت.

کنــد! )تقویــة  کــه در ایــن عقیــده بــه تــو اقتــدا  خشــم و نفــرت خداونــد بــر شــما دو تــن و هــر 

االیمان: ص107 ]ص110 و 111[(

بخش گسـترده از عقاید و سـخنان بی اعتبار و خواب و خیال های بی ارزش در سـتایش 

زادۀ هنـد، در ایـن دو مأخـذ و جـز آن هـا یافـت می گـردد: )البدایـة و الّنهایـه: 139/8 و 140 ]143/8-

سـان عـن الخطـور و الّتفـّوه بثلـب معاویـة بـن ابی سـفیان« تألیـف ابن َحَجـر َهیَتمـی: 
ّ
150[؛ »تطهیـر الجنـان و الل

چاپ شده در حاشیۀ الّصواعق المحرقه ]ص9-28[(. و آنچه یاد شد کفایت می کند.

»پــس وای بــر آنــان از آنچــه بــا دستانشــان نوشــتند و وای بــر آنــان از آنچــه به دســت می آورند.« 

]بقره/79[
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کنـون  ا می بریـم.  پایـان  بـه  را  خلفـا  مناقـب  در بـارۀ  غلـّوورزی  بررسـی  جـا،  ایـن  در 

گویـا از داسـتانهای خرافـی  می خواهیـم خواننـدگان را بـه ُمشـتی انـدک از نمونه هـای فـراوان و 

که هواپرستان و شهوت رانان در بارۀ فضیلت های  بافته شده به دست غلّوپردازان و آنچه را 

یم و غلّوورزی فاحش  گاه سـاز کنون برسـاخته اند، آ افـرادی از اهـل سـّنت از روزگار صحابـه تا

را بطور ملموس به دست دهیم.

1. زید بن خارجه پس از مرگ سخن می گوید
کـه در زمـان  ب روایـت نمـوده  بیهقـی ]دالئـل الّنبـّوه: 55/6[ بـا ذکـر سـند از سـعید بـن ُمَسـِیّ

ْنصـاری درگذشـت. چـون بر او کفـن پوشـاندند، صدایی 
َ
یـد بـن خارجـۀ أ عثمـان بـن َعّفـان، ز

از سـینه اش شـنیدند. سـپس بـه سـخن درآمـد و گفـت: »احمـد، احمـد، در کتـاب نخسـت! 

کتـاب  کار خـدا نیرومنـد، در  گفـت، ابوبکـر صّدیـِق ضعیف پیکـِر در  گفـت، راسـت  راسـت 

نخسـت! راسـت گفـت، راسـت گفـت، عمـر بـن خّطـاِب نیرومنـد امیـن، در کتاب نخسـت! 

راسـت گفـت، راسـت گفـت، عثمـان بـن َعّفـان. چهار سـال ]از خالفتـش[ بر شـیوه های آنان 

کـه فتنه هایـی را بـا خـود آورْد و توانـا ناتـوان را خـورْد   گذشـت و دو سـال باقـی مانـده اسـت 

یـس به شـما خواهد رسـید. و چه دانید  و قیامـت برپـا شـد و بـه زودی از سـپاهتان خبـر چـاه أر

یس چیسـت.« کـه چاه أر

گفــت:  ــد  ی کــه ز ــن َبشــیر آمــده  ــّوه: 56/6[ از طریــق ُنعمــان ب ــل الّنب در عبــارت دیگــر ]دالئ
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کــه در راه خــدا از ســرزنش  »خلیفــۀ وســط از آن ســه تــن ]= عمــر[ نیرومندتریــن آن ســه تــن بــود 

کــه نیرومندانشــان ضعیفانشــان را  هیــچ مالمتگــری پــروا نداشــت و بــه مــردم فرمــان نمــی داد 

بخورنــد. بنــدۀ خــدا امیرالمؤمنیــن راســت گفــت، راســت گفــت. ایــن در کتــاب نخســت بود. 

]از  و شــفا می بخشــد. دو ســال  رهایــی  بســیار  گناهــان  از  را  مــردم  امیرالمؤمنیــن  عثمــان 

گذشــت و چهــار ســال باقــی مانــده اســت. ســپس مــردم دچــار اختــالف شــدند و  خالفتــش[ 

برخــی یکدیگــر را خوردنــد و هــرج و مــرج شــد و حرمــت خویشــاوندی شکســته شــد.1 ســپس 

یــد. ای مــردم! بــه امیــر خــود  کتــاب خــدا و قــدر و جایگاهــش را پــاس دار مؤمنــان بازایســتادند. 

کنــد، خونــش هــدر اســت و فرمــان  کــس پشــت  کــه هــر  یــد و بشــنوید و فرمــان بریــد؛  ی آور رو

کبــر! ایــن بهشــت اســت و ایــن دوزخ!  ــر اندازه گیــری شــده اســت. اهلل ا ــر اســاس تقدی خــدا ب

گوینــد: ›ســالم علیکــم!‹ ای عبــداهلل بــن رواحــه! آیــا خارجــه  پیامبــران و صّدیقــان ]بــه مــن[ 

کشــته شــده اند دیــده ای و می توانــی بــه مــن بگویــی؟«  کــه در روز احــد  فرزنــد پــدرش و ســعد را 

کــرد و روی  کــه را پشــت  کــه برَکننــدۀ پوســت ســر اســت و هــر  »چنیــن نیســت! ایــن آتشــی اســت شــعله ور 

گشــت. از آن  گویــد: »ســپس صدایــش آرام  ی  گرداْنــد، فرامی خواَنــد.« ]معــارج/15 _ 17[ راو

کــه  ›شــنیدیم  گفتنــد:  پرســیدم.  بــود  گفتــه  مــن  از  پیــش  کــه  ســخنانی  دربــارۀ  جمــع 

کنیــد! ایــن احمــد رســول خــدا اســت. درود خــدا و رحمــت  کنیــد! ســکوت  گفت:“ســکوت 

کــه پیکــری  و برکت هایــش بــر تــو ای رســول خــدا! ابوبکــر صّدیــق امیــن، خلیفــۀ رســول خــدا 

کتــاب  گفــت؛ و در  گفــت، راســت  کار خــدا نیرومنــد بــود، راســت  ضعیــف داشــت و در 

نخست بود ... .”‹«

کنیـــد!  عبـــارت قاضـــی )الّشـــفا بتعریـــف حقـــوق المصطفـــی( چنیـــن اســـت: »ســـکوت 

ــن در  ــران اســـت. ایـ ــی و پایان بخـــش پیامبـ ــر اّمـ ــدا پیامبـ ــول خـ ــد رسـ ــد! محّمـ کنیـ ســـکوت 

کتاب نخست بود ... .«

کما« آمده اسـت، ولی در طبع تحقیق شـده و مورد اعتماد  1. در طبع مورد اعتماد مؤلف از البدایۀ و النهایه » إنتجت األ
بیحت األحماء« درج شـده اسـت. )غ.(

ُ
ما و نیز در دالئل النبوه »أ
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بنگریـد بـه: اإلسـتیعاب: 192/1 ]قسـمت دوم/ص548[؛ البدایـة و الّنهایـه: 156/6 ]173/6[؛ الّشـفا 

بتعریـف حقـوق المصطفـی تألیـف قاضـی عیـاض ]616/1[؛ الـّروض ااُلُنـف: 370/2 ]575/7[؛ اإلصابـه: 

نسـیم  ]142/2[؛   85/2 الکبـرٰی:  الخصائـص  ]353/3[؛   410/3 الّتهذیـب:  تهذیـب  24/2؛  565/1؛ 

یـاض فـی شـرح الّشـفا تألیـف َخفاجـی: 108/3 ]101/3[. در مأخـذ اخیـر آمـده اسـت: »ایـن روایـت  الّر

گـزارش  را َطَبرانـی ]المعجـم الکبیـر: 219/5[ و ابوُنَعیـم و ابن َمْنـده آورده انـد و ابن ابی دنیـا از انـس 

ْسـد 
ُ
کـرده اسـت.« نیـز َخفاجـی )همـان: 105/3( آن را از ابن   عبدالَبّر و ابن سـّید الّناس و ابن اثیر ]أ

کرده است. گزارش  الغابه: 284/2[ و ذهبی و ابن جوزی ]المنتظم: 185/3[ و ابن ابی دنیا 

کـــه ایـــن جماعـــت پذیرفته انـــد  گویـــد: چـــه خـــوب تبلیغاتـــی اســـت بـــرای اصولـــی  امینـــی 

کـــه بـــا امثـــال ایـــن یاوه هـــا بـــا چنیـــن  کفایـــت نکرده انـــد، و تـــا بدانجـــا  و بـــه ســـاختنش 

گســـتردگی،  کاوشـــگران می تواننـــد در ایـــن جـــا بـــه  نمونه هایـــی بـــه تثبیـــت آن پرداخته انـــد! 

یـــم و تنهـــا  گوینـــد؛ اّمـــا مـــا ایـــن را بـــه اندیشـــۀ خـــود خواننـــدگان وامی گذار بـــه تفصیـــل ســـخن 

ـــا  ـــت برپ ـــرد، قیام ـــه م ـــه ابن خارج ک ـــا روزی  ـــیم: آی ـــتهزاآمیز می پرس ـــت اس ـــن حکای ـــدۀ ای از آورن

کـــه  گفـــت؟1 یـــا ایـــن پاســـخ در جـــواب پرســـش بـــرزخ بـــود  شـــد و خداونـــد بـــا مـــردگان ســـخن 

جمـــع حاضـــر شـــنیدند؟ یـــا عقیـــدۀ شـــیعیان در بـــارۀ رجعـــت تحّقـــق یافـــت و ابن خارجـــه 

گمـــان نمی رفـــت _ بازگشـــت تـــا حقایـــق را بیـــان نمایـــد؛ اّمـــا تثبیـــت حقایقـــش  _ کـــه رجعتـــش 

کـــه در زندگـــی اش مســـأله خالفـــت  ی از ایـــن  گفتـــن ســـخنان بـــی ارزش فراتـــر نرفـــت؟ یـــا و از 

ـــود و خواســـت پـــس از مـــرگ  ـــود و ایـــن حســـرتی در دلـــش ب ـــود، اندوهگیـــن ب خلفـــا را نســـتوده ب

کـــه بیـــان  ـــود  ـــه ب گون ـــزِد خـــدای ســـبحان ایـــن  کرامـــت و قـــدر و منزلـــش ن ـــد و  آن را جبـــران نمای

ی عطـــا فرمـــود؟ یـــا خـــدای  کـــه مـــرده بـــود، بـــه و آن چـــه را در خاطـــرش می گذشـــت، در حالـــی 

کتـــاب اّول بـــه او  ـــر اّمـــت تمـــام ســـازد؛ و چیـــزی را در  گفـــت تـــا حّجـــت را ب ـــا او ســـخن  تعالـــی ب

کـــه بـــه رســـول خاتـــم  کـــه بـــه پیامبـــر امینـــش نشـــان نـــداده بـــود؛ و ایـــن پیام رســـانی را  نشـــان داد 

گفتـن خداونـد نیسـت، گویـا  کـه در ایـن داسـتان، بحثـی از سـخن  ـم اهلل فیـه الموتـی« آمـده، ولـی از آن جـا 
ّ
1. در متـن »کل

ـم« آورده انـد. )ن.( 
ّ
جنـاب مؤلـف بـا تسـامح، بـه جـای »انَطـَق«، »کل
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کاش می فهمیـــدم  عطـــا نکـــرده بـــود، بـــرای ابـــن خارجـــه بـــه تأخیـــر انداخـــت و بـــدو عطـــا نمـــود؟ 

گشـــته و  کتـــاب اّول، بـــرای ابـــن خارجـــه فـــاش  ِم ثبـــت شـــده در 
ّ
گـــر حقیقت هـــای مســـل کـــه ا

کـــه مایـــۀ رســـتگاری و نجـــات اّمـــت محّمـــد؟ص؟ بـــه آنهـــا را  ی رخصـــت داده  پـــروردگارش بـــه و

ـــر اّمـــت  ـــر حـــق _ را ب ـــا خلیفـــۀ ب ـــام چهارمیـــن تـــن از خلفـــای راشـــدین _ ی ابـــالغ نمایـــد، چـــرا او ن

ی ُبـــرد و ســـبب شـــد تـــا  کســـی ایـــن را از یـــاد و ی یـــاد نکـــرد! یـــا چـــه  پوشـــیده ســـاخت و از و

کتـــاب اّول نیامـــده  کـــه نـــام ایـــن خلیفـــه در  گمـــان می کنیـــد  پیامـــی ناقـــص محقـــق شـــود؟ آیـــا 

کتـــاب دوم  کـــه جـــان و خـــود پیامبـــر بزرگـــوار در  و راســـت نگفتـــه، و راســـت نگفتـــه حـــال آن 

گشـــته اســـت داللـــت  کـــی و عصمتـــش قریـــن  ــر بـــه پا ]= قـــرآن[ بـــه شـــمار آمـــده و آیـــۀ تطهیـ

گشـــته اســـت؟ ایـــن چیـــزی اســـت بســـیار  ـــا والیـــت خـــدا و رســـولش قریـــن  نمـــوده و والیتـــش ب

شـــگفت آمیز!

یان ایـن خبر به  شـاید از ایـن بیـداد بـه شـگفتی نیفتیـد، پـس از آن کـه بدانیـد زنجیـرۀ راو

کـه  کـه می دانیـد  کـه همـان دو تنـی هسـتند  ب و ُنعمـان بـن َبشـیر می انجامـد  سـعید بـن ُمَسـِیّ

گفتیم. طلیعه داران دشمنی با امیرالمؤمنین؟ع؟ بودند و در بارۀ آن دو پیش تر سخن 

در ایـــن میـــان، مشـــکلی حـــل نشـــدنی باقـــی می ماَنـــد: ابن خارجـــه در روزگار خالفـــت 

کرامـــت را از نزدیـــک دیدنـــد  عثمـــان درگذشـــت. آیـــا صحابـــۀ عـــادل یـــا عـــادالِن صحابـــه ایـــن 

گاهیشـــان  و پذیرفتنـــد و بـــه ماجـــرای بـــزرگ ابن خارجـــه بـــاور آوردنـــد و ســـپس بـــا آن کـــه زمـــان آ

کـــه ســـفارش رســـول خـــدا؟ص؟ در غدیـــر خـــم در  ـــد _ چنـــان  ـــاد بردن ـــود، آن را از ی از آن نزدیـــک ب

ــد  ــار، بعـ ــر و انصـ ــی، از مهاجـ ــد _ و همگـ ــرده بودنـ کـ ــوش  ــر را فرامـ ــا بیش تـ ــن یـ ــع 100000 تـ  جمـ

کـــس بـــا اســـتناد بـــه  گشـــتند و هیـــچ  کشـــتن عثمـــان همداســـتان  از آن حّجـــِت رســـا بـــر 

ـــا هرگـــز چنیـــن خبـــری وجـــود  گوی کنـــاره نگرفـــت،  ماجـــرای ابن خارجـــه، از آن جماعـــت انبـــوه 

نداشته است؟

کـردن چنیـن مطالـب ننـگ آور و صحیـح و مسـند شـمردن آن هـا، طـرز فکر آن  از روایـت 
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کـر  کـور و  حافظـان و جایگاهشـان در دانـش و دیـن و وثاقـت را درمی یابیـد! خداونـد دوسـتِی 

کناد! کننـده را لعنـت 

2. مرد انصاری پس از کشته شدن سخن می گوید
سـخن  مـرگ  از  پـس  کـه  کسـانی  از  برشـماری  ضمـن  در   ]58/6 الّنبـّوه:  ]دالئـل  بیهقـی 

گفته انـد، از ابـی سـعید بن ابی عمـر، از ابوعّبـاس محّمد بن یعقـوب، از یحیی بن ابی طالب، 

ْنصـاری روایـت نموده 
َ
از علـی بـن عاصـم، از ُحَصیـن بـن عبدالّرحمـان، از عبـداهلل بـن  ُعَبیـد أ

کشـتگان انصـار بـه  گاه، مـردی از  کشـتگان نبـرد صّفیـن یـا َجَمـل نـا کـه هنـگام دفـن نمـودن 

سـخن درآمـد و گفـت: »محّمـد رسـول خـدا اسـت و ابوبکـر، صّدیـق و عمر، شـهید و عثمان، 

رحیـم.« سـپس سـکوت نمـود. )البدایـة و الّنهایـه: 158/6 ]175/6[(

که موسی بن هارون  گوید: در سند این خبر، یحیی بن ابی طالب وجود دارد  امینی 

 262/6 المیزان:  )لسان  می گوید.«  دروغ  من  از  نقل  در  او  که  می دهم  »گواهی  است:  گفته 

ی دروغگو است؛ از  گوید: »و اء 
ّ

که خالد َحذ ]322/6[( علی بن عاصم نیز در این خبر هست 

او برحذر باشید!« از ُشعبه نقل شده است: »حدیث او را ننویسید!« از یحیی بن َمعین نیز 

ی اعتبار  ی دروغگو و بی اعتبار است.« همچنین از او نقل شده است: »و کرده اند: »و نقل 

گردد.« یزید بن هارون  که حدیثشان نوشته  کسانی نیست  ندارد و به او احتجاج نشود و از 

گوید:  یخ الکبیر: 290/6[  گفته است: »همواره او را به دروغگویی می شناختیم.« بخاری ]الّتار

»نزد دانشوران حدیث، قوی نیست.« )تهذیب الّتهذیب: 348-345/7 ]302/7- 305[(

گذشـت  کـه در خبـر پیشـین  گفـت   در بـارۀ متـن ایـن خبـر نیـز همـان سـخنانی را بایـد 

کشته شده از ]ماجرای[ ابن خارجه چندان دور نیست! ْنصاری 
َ
و ]ماجرای[ أ

3. شیبان، االغش را زنده می کند
کــه در روزگار عمــر، مــردی از نخعیــان بــه نــام شــیبان بــر االغــی ســوار  از شــعبی نقــل شــده 
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کــه او و بــارش را  شــد و همــراه ســپاهی بیــرون رفــت. آن االغ افتــاد و مــرد. یارانــش خواســتند 

ی نپذیرفــت؛ پــس برخاســت و وضــو ســاخت و بــاالی ســِر االغ ایســتاد  کننــد. و بــا خــود حمــل 

ــار  ــه اختی ــالم آوردم و ب ــو اس ــر ت ــه خاط ــش ب ــت خوی ــوع و رغب ــا طل ــن ب ــا! م ــت: »بارخدای گف و 

خــود در راه تــو هجــرت نمــودم تــا رضایتــت را بجویــم. االغــم یــاورم بــود و مــرا از نیــاز بــه دیگــران 

کســی جــز خــودت  گــردان و مّنــت  کفایــت می کــرد. پــس مــرا بــا او نیــرو بخــش و برایــم زنــده اش 

را بــر مــن مگــذار!« پــس االغ ســرش را تــکان داد و برخاســت و شــیبان بــر او نشســت و تاخــت 

و بــه یارانــش رســید.

ابن ابی دنیا ماجرایی همین گونه را از طریق مسلم بن عبداهلل نخعی آورده و صاحب االغ 

را ُنباتة بن یزید نامیده است. حسن بن ُعروه نیز ماجرای االغی را از ابوسبرۀ نخعی گزارش کرده 

و گفته: مردی از یمن آمد. )البدایة و الّنهایه: 153/6 و 292 ]170/6 و 324[؛ اإلصابه: 169/2(

کـه در میان ناشـناختگان اّمـِت محّمد؟ص؟ در  امینـی گویـد: بـر خداوند سـخت نیسـت 

کـه هماننـد روح اهلل عیسـی بن مریم، مردگان را بـا اذن خدا زنده  سـپاه عمـر، کسـی را بیافرینـد 

کنـد، هـر چنـد آن زنـده شـده، االغـی باشـد! اّما این قّصـه و مانندهای آن تنها ویـژۀ مردانی در 

کـه آنـان را دوسـت می دارند و به دوسـتی  روزگار ابوبکـر و عمـر و عثمـان و پـس از ایشـان اسـت 

گـر حدیثـی در بـارۀ کرامـت دیگـران بیایـد، پذیـرش آن بسـیار سـخت  آنهـا سـر سـپرده اند! اّمـا ا

گونـه  اسـت و دشـوار اسـت و عقـل و شـرع و منطـق و برهـان از پذیـرش آن ابـا دارد. و در ایـن 

کـه تصـور می شـود حسابرسـی در آن انجـام  مـوارد، هرگونـه هیاهـو و غوغـا رواسـت و هـر آنچـه 

می شود؟ من نمی دانم؛ اّما شاید حسابرسان بدانند!

کـه آن را از دلیل هـای نبّوت شـمرده اند که  ایـن جماعـت یـک قّصـۀ االغ دیگـر نیـز دارنـد 

ابن َکثیـر )البدایـة و الّنهایـه: 150/6 ]166/6[( آن را بـا سـنِد پیوسـته آورده اسـت. مـا با حذف سـند 

یم: آن را یـاد می کنیـم و بررسـی در بـارۀ ایـن حدیـث را بـه خردمنـدان اّمت مسـلمان وامی گذار

کـه چـون خداونـد خیبـر را بـر پیامبـرش می گشـود، ایـن سـهم ها از  از ابومنظـور نقـل شـده 
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غنیمـت بـه او رسـید: چهـار جفـت اسـتر، چهار جفت شـتر پیـر1، ده اوقیه2 طـال و نقره، االغی 

گفت و االغ نیز پاسـخ داد. به  سـیاه، و زنبیلی از برگ خرما. پس پیامبر؟ص؟ با آن االغ سـخن 

گفـت: »یزیـد بـن شـهاب. خداونـد از نسـل جـّدم 60 االغ آفریـد  او فرمـود: »نامـت چیسـت؟« 

کسـی سـوار نمی شـد مگر پیامبری. از نسـل او تنها من مانده ام و از پیامبران نیز  که همگی را 

کـه تـو بـر مـن سـوار شـوی. پیـش از تـو از آِن یک یهـودی بودم؛  تنهـا تـو مانـده ای؛ و امیـد داشـتم 

گرسـنه نـگاه می داشـت و بـر پشـتم ضربـه  اّمـا عمـدًا او را بـر زمیـن مـی زدم و او هـم شـکم مـرا 

مـی زد.« پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »تـو را یعفـور ]= بچـه آهو[ نامیـدم، ای یعفور!« گفـت: »بله!« پیامبر 

کاری داشـت، سـوار  گفـت: »نـه.« پیامبـر؟ص؟ هـرگاه  پرسـید: »آیـا بـه مـادگان رغبـت داری؟« 

ایـن االغ می شـد. چـون از آن فـرود می آمـد، االغ بـه دِر خانـۀ آن فـرد می رفـت و بـا سـرش در را 

رسـول  فراخـوان  کـه  می کـرد  اشـاره  او  بـه  می آمـد،  بیـرون  خانـه  صاحـب  چـون  و  می کوبیـد 

خـدا؟ص؟ را اجابـت کـن. هنگامـی کـه پیامبـر؟ص؟ وفات نمـود، این االغ کنار چـاه ابو َهیَثم بن 

هان رفت و از بی تابی اش بر وفات رسول خدا، در چاه فروافتاد و همان چاه قبر او شد. َتّیِ

َسید و عّباد
ُ
4. عصای ا

یـک، ُاَسـید بـن حضیـر و عّبـاد بـن ِبْشـر نـزد  کـه در شـبی بسـیار تار از انـس روایـت شـده 

پیامبـر؟ص؟ بودنـد و چـون بیـرون آمدنـد، عصـای یکـی از آن هـا پرتوافکـن شـد و در نـور آن راه 

)صحیـح  گشـت.  پرتوافکـن  نیـز  دیگـری  عصـای  شـد،  جـدا  هـم  از  راهشـان  چـون  سـپردند. 

البخـاری: 3/6 ]1384/3[؛ إرشـاد الّسـاری فـی شـرح صحیـح البخـاری: 154/6 ]316/8[؛ طـرح الّتثریـب 

ْسـد الغابـه: 101/3 ]151/3[؛ البدایـة و الّنهایـه: 152/6 ]168/6[(
ُ
فـی شـرح التقریـب: 35/1؛ أ

چنیـن  دارای  نبـوده  بـزرگ  صحابـۀ  از  کـه  کسـی  می کنیـد  تصدیـق  آیـا  گویـد:  امینـی 

ک در آغـاز اسـالم و بـه روزگار خـود آورنـدۀ دیـن )یـا ماننـد آن( بزرگـوار بـوده باشـد   کرامتـی تابنـا

که شاید مقصود، »چهار جفت پاپوش« باشد. )ن.( 1. در متن »أربعۀ ازواج خفاف« آمده 

2. هر اوقیه تقریبًا 7/5 مثقال است.)م.(
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و ایـن کرامـت بـر همـگان پنهـان مانـده، دانسـتن آن تنهـا ویـژۀ انس شـده باشـد و جز او کسـی 

کرامـت در مـورد او در جامعـۀ دینـی شـهرت نیافتـه  آن را روایـت نکـرده باشـد؛ و ضمنـًا ایـن 

کـه آن دو  کـه دو مـرد بـا ایـن جایـگاه بلنـد در فضیلـت در حالـی  باشـد؟ آیـا تصدیـق می کنیـد 

از اسـالم آورنـدگاِن واپسـین در مدینـه بوده انـد و پیامبـر بـزرگ هیـچ یـادی، هرچنـد آهسـته، از 

ایـن کرامـت آن دو نکـرده و آن دو را بـه اّمتـش، هرچنـد به صدایی آهسـته، نشناسـانده باشـد 

کرامت نشناخته باشند؟ و دینداران در طول زندگانی رسول خدا؟ص؟ آن دو را با این 

کرامـت شـمرده شـده اسـت و  کـه چـرا ُاَسـید شایسـتۀ ایـن  شـاید بـر شـما پوشـیده نمانـد 

اینکـه ایـن خبـر پـس از وفـات رسـول خدا سـاخته شـده؛ زیرا ُاَسـید در روز سـقیفه در بیعت با 

کـه  گرفـت. پیشـگام شـد و نخسـتین مـردی از انصـار بـود  ابوبکـر بـر مهاجریـن و انصـار پیشـی 

ْسـد الغابـه: 92/1 ]112/1[( 
ُ
کـرد و وحـدت مسـلمانان را از میـان بـرد. ابن اثیـر )أ در آن روز بیعـت 

ی را گرامی  ی در بیعـت بـا ابوبکـر اثـری بـزرگ داشـت.« همـو گویـد: »ابوبکر صّدیـق و گویـد: »و

می داشـت و هیـچ کـس را بـر او مقـّدم نمی نمـود.« پس او به خاطر این بیعت، شایسـته اسـت 

کـه بـر مبنای شایسـتگی نبود  تـا نشـان افتخـار از سـتایندگان آن انتخـاب غیرشـرعی و بشـری 

بـن  کـه عمـر  لیاقـت شـد  ایـن  نیـز دارای  گورکـن  ابو ُعَبیـدۀ جـّراِح  کـه  کنـد؛ چنـان  یافـت  در

کـه  خّطـاب پـای او را ببوسـد. )البدایـة و الّنهایـه: 55/7 ]65/7[( نیـز بـه همیـن سـبب، می بینیـد 

عایشـه، ُاَسـید را چنیـن می سـتاید: »از برترین هـای مـردم بـود.« و نیـز می گویـد: »پـس از رسـول 

کـس در فضیلـت از آنهـا پیشـی نمی گرفـت:  َسـْعد بـن  کـه هیـچ  خـدا سـه تـن از انصـار بودنـد 

ْسـد الغابـه: 100/3 ]151/3[؛ مجمـع  الّزوائـد: 310/9( 
ُ
معـاذ، ُاَسـید بـن حضیـر، و عّبـاد بـن ِبْشـر.« )أ

کـه می داند پس از رسـول خـدا؟ص؟ انصار دارای  اّم المؤمنیـن ایـن سـخن را در حالـی می گویـد 

آورد،  را نخواهـد  روزگار هرگـز همانندشـان  مـادر  کـه  بودنـد  یـان  از بدر بازماندگانـی شایسـته 

و  بـن  َسـْعد،  قیـس  عبـداهلل،  بـن  جابـر  ذوالّشـهادتین،  خزیمـه  ْنصـاری، 
َ
أ ابواّیـوب  همچـون: 

افرادی دیگر.
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کند؛ زیرا آنان در دوسـتی  کسـانی یاد  آری؛ اّم المؤمنین را خوشـایند نیسـت تا از چنین 

و هـواداری علـوی بودنـد. اّمـا ُاَسـید شایسـتۀ چنیـن سـتایش رسـایی از اّم المؤمنیـن اسـت؛ 

زیـرا سـفارش پیامبـر مصطفـی را در بـارۀ بـرادرش، پرچـم هدایت، نادیده گرفـت و به بیعت با 

گرایـش َتْیمـی از آغـاز تا پایان اسـت. نیز گام  پـدر عایشـه و تقویـت خالفتـش شـتافت و دارای 

کم تر از ُاَسـید نبود و در نبرد یمامه زیر پرچم ابوبکر  برداشـتن و سـعی در ماجرای آن خالفت، 

کشـته شـد؛ و عایشـه او را هم به نیکی سـتوده اسـت.

5. با دعای خالد، شراب عسل شد
کـه مـردی را همـراه بـا خیکـی از شـراب، نـزد خالـد بـن  از اعمـش، از  َخْیَثمـه نقـل شـده 

اسـت.«  »عسـل  داد:  پاسـخ  دروغ[  ]بـه  چیسـت؟«  »ایـن  گفـت:  او  بـه  خالـد  آوردنـد.  ولیـد 

گفـت:  کـن!« چـون آن مـرد نـزد یارانـش بازگشـت،  گفـت: »بارخدایـا! آن را بـه سـرکه تبدیـل 

کنون کسـی همچون آن ننوشـیده اسـت!« سـپس درش را گشود  »برایتان شـرابی آورده ام که تا

گفت: »به خدا سـوگند! دعای خالد دربارۀ آن به اجابت رسـیده  که سـرکه اسـت.  گاه دید  نا

اسـت.« در عبـارت دیگـر آمـده کـه خالـد گفـت: »بارخدایـا! آن را بـه عسـل تبدیـل کـن!« پـس 

به عسل تبدیل شد. )البدایة و الّنهایه: 114/7 ]130/7[؛ اإلصابه: 414/1(

کتـاب )چـاپ اّول:  کـه در همیـن  گویـد: صفحـات سـیاه زندگـی خالـد را بخوانیـد  امینـی 

156/7-168( گذشـت. در بـارۀ او از بنی جذیمـه و ماِلـک بـن نویـره و همسـرش و عمـر خلیفـه 

بپرسـید تـا او را بـا همـۀ عیـوب و زشـتی هایش بشناسـید؛ سـپس چنان که شایسـتۀ او اسـت، 

حکم نمایید!

6. ابومسلم را آتش نمی سوزاَند
اسود َعْنسی، همان مّدعی نبّوت، ابومسلم خوالنی عبداهلل بن ثوب یمنی )د.62/60( 

ی  کـه از تابعیـن بـود، فراخوانـد و آتشـی بـزرگ برافروخـت و او را در آن انداخـت؛ اّمـا آتش بر و را 

ی را بـه ابراهیـم خلیـل تشـبیه می کردند.  اثـر نکـرد و خداونـد او را از آن نجـات بخشـید. پـس و

109/11

)141(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 11( 176

گفـت: »سـتایش خداونـدی را  گروهـی بـرای سـالم دهی نـزد ابوبکـر آمـد. ابوبکـر بـه او  روزی بـا 

کـه بـا  کـه بـا او همـان کار شـده  کـه یکـی از اّمـت محّمـد؟ص؟ را دیـدم  کـه مـرا نمیراْنـد تـا آن گاه 

ابراهیـم خلیل اهلل شـد.«

ی نـزد صّدیـق آمـد. ابوبکـر او را میـان خـود و عمـر نشـاْند.  کـه و در عبـارت ابن َکثیـر آمـده 

کـه مرا نمیراْند تا آن گاه که یکـی از اّمت محّمد؟ص؟  عمـر بـه او گفـت: »سـتایش خداونـدی را 

کـه بـا ابراهیـم خلیـل شـد.« و سـپس میـان دو چشـمش  کار شـده  کـه بـا او همـان  را ببینـم 

یـخ  تار ]208/4[؛   181/4 الّصفـوه:  صفـة  چهـارم/1758[؛  ]قسـمت   666/2 )اإلسـتیعاب:  بوسـید.  را 

مدینـة دمشـق: 318/7 ]200/27 و 201[؛ تذکـرة الُحّفـاظ ذهبـی: 46/1 ]49/1[؛ البدایـة و الّنهایـه: 146/8 

الّتهذیـب: 236/12 ]257/12[( هـب: 70/1 ]281/1[؛ تهذیـب 
ّ

الذ ]156/8[؛ شـذرات 

ّیـه: 393/2 ]320/2[( بـه نقـل از  همیـن خبـر را سـّید محّمـد امیـن بـن عابدیـن )العقـود الّدّر

کر و ابن زملکانی  یا( به نقـل از ابوُنَعیم و ابن عسـا ّیـا فـی مـن دفـن فی دار جـّدش ِعمـادی )الّروضـة الّر

و ابن َکثیـر آورده اسـت.

7. ابومسلم با دعای خویش از دجله می گذرد
ـم را پس می زد. 

َ
کنـار دجلـه آمـده بـود و دجلـه به دلیـل َمّدش، َبل روزی ابومسـلم خوالنـی 

حرکـت  و  گفـت  ثنـا  و  سـتایش  را  تعالـی _  و  _ تبـارک  خداونـد  و  ایسـتاد  دجلـه  کنـار  ابومسـلم 

پا بـه آب زد و دیگران  پایـش را نهیـب زد و چهار یـا را یـاد نمـود. سـپس چهار بنی اسـرائیل در در

گذشـتند. کـرده، از آب  نیـز در پـی ابومسـلم حرکـت 

کر )تاریخ مدینة دمشق: 317/7 ]210/27[( با ذکر سند روایت کرده است. این خبر را ابن عسا

8 . تسبیح ابومسلم در دستش ذکر می گوید
کـه بـا آن ذکـر می گفـت. روزی در حالـی  ابومسـلم خوالنـی در دسـتش تسـبیحی داشـت 

ِگرد دسـتش پیچیده  کـه تسـبیح را بـه دسـت داشـت، بـه خـواب رفت. آن تسـبیح چرخیـد و 
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گـرد دسـتش  کـه  گاه ابومسـلم بـه تسـبیح توّجـه یافـت  گفتـن پرداخـت. نـا شـد و خـود بـه ذکـر 

گیاهـان؛ ای همـواره پابرجـا!« پـس بـه  یاننـدۀ  می چرخیـد و چنیـن می گفـت: »منّزهـی ای رو

گفـت: »ای اّم مسـلم! بیـا و شـگفت انگیزترین ماجـرا را بنگـر!« همسـرش آمـد و در  همسـرش 

کـه تسـبیح همچنـان می چرخیـد و تسـبیح می گفـت. چـون آن زن نشسـت، تسـبیح  حالـی 

کت شد. سـا

یخ مدینة دمشق: 318/7 ]216/27[( آورده است. کر )تار این خبر را حافظ ابن عسا

که بدون توشه و توشه دان سفر می کنند گروهی   .9
گفتنـد: »آیـا اشـتیاق سـفر حـج  ی آمدنـد و بـه او  گروهـی از قـوم ابومسـلم خوالنـی نـزد و

گـر همراهانـی بیابـم.« گفتنـد: »مـا با تـو همراهیم.« گفت: »شـما  نـداری؟« پاسـخ داد: »بلـی؛ ا

نـه  و  می خواهنـد  توشـه  نـه  کـه  هسـتند  جماعتـی  مـن  همراهـان  نیسـتید.  مـن  همراهـان 

توشـه دان.« گفتند: »سـبحان اهلل! چگونه گروهی بدون توشـه و توشـه دان سـفر کنند؟« پاسخ 

کـه پرنـدگان بـدون توشـه و توشـه دان صبـح و شـام رفـت و آمـد می کننـد   داد: »آیـا نمی بینیـد 

کشـت و زرع داشـته باشـند؟«  کـه خریـد و فـروش و  و خداونـد روزی شـان می دهـد، بـی آن 

گفتنـد: »مـا بـا تـو همـراه می شـویم.« بـه آنـان گفـت: »بـا امیـد بـه برکت خـدا آماده شـوید!« پس 

صبحگاهـان بی توشـه و توشـه دان از غوطـۀ1 دمشـق حرکـت کردنـد. چـون به منزلی رسـیدند، 

پایانمان فراهم سـاز.« به آنان گفت:  گفتنـد: »ای ابومسـلم! غذایـی بـرای مـا و علفی بـرای چار

گـزارد.  »چنیـن می کنـم.« پـس قـدری دور شـد و بـر فـراز سـنگ هایی رفـت و دو رکعـت نمـاز 

سـپس بـر زانوانـش نشسـت و گفـت: »خدایـا! می دانـی چـه مقصـدی مـرا از خانـه بیـرون آورد. 

گروهـی از مـردم نـزد فـردی بخیـل مهمـان  کـه  تنهـا قصـد مـن دیـدار تـو بـوده اسـت. دیـده ام 

می شـوند و او بـا گشـاده دسـتی از ایشـان پذیرایـی می کنـد. مـا میهمانـان و دیـدار کنندگان تو 

پایانمـان را علـف بخـوران!« سـپس سـفره ای آورده شـد  هسـتیم؛ پـس مـا را آب و غـذا و چهار

که معروف است. )ن.( 1. جایی پر آب و درخت و سبزه در دمشق 
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کـه بخـار آن برمی خواسـت بـا دو کوزه   و میانشـان گسـترده گشـت و کاسـه ای بـزرگ از تریـدی 

کسـی  چـه  را  این هـا  کـه  نمی دانسـتند  و  پایانشـان؛  چهار بـرای  علـف  نیـز  و  شـد  آورده  آب 

کـه بازگشـتند، همـواره  کـه از نـزد خانواده هاشـان بیـرون شـدند تـا آن گاه  مـی آورد. از هنگامـی 

در همین حال بودند و زحمت توشه و توشه دان نداشتند.

یخ مدینة دمشق: 318/7 ]216/27[( آورده است. کر )تار این خبر را حافظ ابن عسا

امینـی گویـد: مـن در ایـن زمینـه لب به سـخن و آوازی می گشـایم و فقط نظـر پژوهندگان 

کبـری زاده )مفتـاح الّسـعاده: 345/3 ]429/3[( جلـب می کنـم: »چـه  را بـه سـوی سـخن طـاش 

ش بدون توشـه سـر بـه بیابان ها می گـذارد؟ این بدعت 
ّ
کسـی بـرای درسـت و کامـل بـودن توکل

است؛ پیشینیان هم توشه برمی گرفتند و هم توّکل می کردند.«

10. دعا و نفرین ابومسلم در بارۀ زنی
]و  می گفـت  کبـر  ا اهلل  می رسـید،  خانـه اش  حیـاط  وسـط  بـه  خوالنـی  ابومسـلم  هـرگاه 

همسـرش نیـز چنیـن می کـرد. چـون بـه اتـاق می رسـید، بـاز تکبیـر می گفـت و همسـرش نیـز 

کفشـش را درمـی آورد و همسـرش برایـش غـذا  تکبیـر می گفـت[1. سـپس درون می شـد و ردا و 

گفـت و همسـرش پاسـخش نـداد. سـپس  کبـر  مـی آورد و می خـورد. شـبی بـه خانـه آمـد و اهلل ا

کبـر گفـت؛ اّمـا بـاز هـم همسـرش  کبـر گفـت و سـالم داد و دیگربـار اهلل ا بـر در اتـاق رسـید و اهلل ا

کـه  کـه در اتـاق چراغـی روشـن نیسـت و همسـرش نشسـته و ]چـون آدمـی  پاسـخ نـداد. دیـد 

گفـت:  ی  غـرق در اندیشـه اسـت،[ میخـی در دسـت دارد، و بـا آن بـر زمیـن می کوبـد . بـه و

»تـو را چـه شـده اسـت؟« پاسـخ داد: »مـردم در آسـایش بـه سـر می برنـد و تـو ابومسـلم هسـتی 

ی تـا  یـه بـرو کاش نـزد معاو ]تـو دارای جایگاهـی هسـتی و چنیـن زندگـی فقیرانـه ای داری[ ! 

کـه بـا آن امـرار معـاش کنی.«  کـه برایـت خدمتـکاری بدهنـد و بـه تـو چیـزی دهـد  فرمـان دهـد 

کـن!«  کـور  کـه همدلـی زنـم را بـا مـن بـر هـم زده، چشـمش را  گفـت: »بارخدایـا! هـر  ابومسـلم 

1. افزایش از اصل مأخذ است.)غ.(
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گفتـه بـود: »تـو همسـر ابومسـلم خوالنـی هسـتی. کاش  پیش تـر زنـی آمـده و بـه همسـر ابومسـلم 

کسـی را خدمتکار شـما سـازد و به شـما مال  گوید تا  یه سـخن  که با معاو  به شـوهرت بگویی 

گاه چشـمش را در وضعـی ناجـور  و دارایـی ببخشـد.«، در حالـی آن زن در خانـه اش بـود نـا

»اّنـا هلل!  گفـت:  گفتنـد: »نـه.«  یافـت. پرسـید: »چـراغ شـما خامـوش شـد؟«  و غیـر طبیعـی 

بینائـی ام از دسـت رفـت.« سـپس نـزد ابومسـلم آمـد و آن قـدر او را بـه خـدا سـوگند داد و بـه 

کـه بینایـی اش را بازگرداَنـد؛ و [ پس خـدا بینائیش را باز  ی اصـرار نمـود تـا از خـدا خواسـت ]  و

گردانیـد. همسـر ابومسـلم نیـز بـه وضـع پیشـین بازگشـت.

یخ مدینة دمشق: 317/7 ]214/27[( آورده است. کر )تار این خبر را ابن عسا

کـه زنـی مسـلمان را بـدون  گویـد: صاحـب ایـن معجزه هـا چقـدر سـنگدل بـوده  امینـی 

نخسـت  صـف  در  ابومسـلم  اسـت!  کـرده  کـور  باشـد،  کیفـری  چنیـن  شایسـتۀ  کـه  گناهـی 

یـه  معاو نـزد  مسـلمانان  دیگـر  همچـون  ی  و کـه  ایـن  پـس  داشـت؛  جـای  یـه  معاو هـواداران 

گناه  _ امیرشـان به خیال خودشـان _ رود و از او بخواهد تا زندگی اش را رفاه بخشـد، ارتکاب 

کـه سـزاوار چنیـن کیفـر سـختی بـرای آن زن بینـوا باشـد. چـرا  و دسـت یازی بـه بـدی ای نبـوده 

ابومسـلم از خـدای سـبحان نخواسـت تـا آن زن و همسـر خـودش را هدایـت نمایـد و دلشـان 

گـر خـود را دارای دعـای مسـتجاب می دانسـت؟ و تنهـا  را بـر صبـر و تقـوا پایـداری بخشـد، ا

را  نمـوده، چنیـن ماجرایـی  کـه در فضیلتـش غلـّو  کسـی  آن  یـا  و  برگزیـده  را  ایـن سـنگدلی 

کـه ایـن بـه کرامتش آسـیب می رسـاَند. ما سـاحت قـدس خدای  برایـش سـاخته، غافـل از آن 

کـه چنیـن دعاهـای جاهالنـه ای را اجابـت فرمایـد! سـبحان را اجـّل از آن می دانیـم 

11. آهو با دعای ابومسلم از حرکت باز می ایستد
که بسا  گزارش نموده  َکْعب  یخ مدینة دمشق: 317/7 ]215/27[( از بالل بن  کر )تار ابن عسا

کودکان به ابومسلم خوالنی می گفتند: »از خدا بخواه تا این آهو را از حرکت باز دارد!« پس او 

کودکان با دست خویش آن را بگیرند. نیز چنین می کرد و آهو را از حرکت باز می داشت تا 
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کــه از آِن پیامبــران و  کرامتــی  کــه هیــچ معجــزه یــا  گویــد: ایــن مــردم را خــوش آمــده  امینــی 

رســوالن بــوده را فــرو نگذارنــد مگــر اینکــه، بــه افــراد عــادی محبــوب خــود ســرایت دهنــد؛ بلکــه 

کــه بــرای دوســتان خــود، همــه چیــز را اثبــات نماینــد، خــواه عقــل آن را  خوششــان آمــده اســت 

کار می خواهنــد از مقــام رســوالن بکاهنــد  روا شــمَرد و خــواه محــال! مــن نمی دانــم آیــا بــا ایــن 

کــردن  کــه خواســته باشــند همیــن روایــت  یــا بــه درجــۀ اینــان بیفزاینــد! در هــر حــال، هــر کــدام را 

یــان  کار راو مضمون هــای نامعقــول و بــه هــم آمیختــن امــور ]درســت و نادرســت[ بــرای زشــتی 

کفایــت می کنــد! بــد 

کـه برایـش بافته انـد، را  آیـا ابومسـلم خوالنـی، صاحـب ایـن سـخنان باطـل و خنـده دار 

ی شایسـتۀ آن شـده که ایـن کرامت ها را برایش در دسـتگاه  می شناسـید؟ آیـا می دانیـد چـرا و

کـه در سـپاه سـتمگر و تجاوزپیشـۀ زیـر پرچـم زادۀ  بافندگـی جعـل ببافنـد؟ آیـا بـاور می کنیـد 

کـرد و نزدیکـی اش بـه پـروردگار را  کـه بـه او و ایمانـش اعتمـاد تـوان  هنـد، مـردی االهـی باشـد 

کـرام باشـد؟ آیا گمـان می کنید  کـه صاحـب کرامت و ا تصدیـق تـوان نمـود، چـه رسـد بـه ایـن 

کار  کـه پـروردگارش را بشناسـد، در  یـه، انسـانی تربیـت  کنـد  کـه سـرزمین1 شـام در روزگار معاو

خویـش بـر بصیـرت باشـد و پاداش هـای آن پادشـاه سـتمگر، او را از راه حـق و هدایـت بیـرون 

ابومسـلم  بـرای  را همچـون مدالـی  ایـن خبرهـای سـاختگی  آری؛ دسـتان دروغ پـرداز  نبـَرد؟ 

بربافته انـد تـا پیشـگامی اش در هـواداری از خانـدان بنی امّیـه و دشـمنِی سرسـختانه اش بـا 

کـه زیـر پرچم  گرایـش امـوی بـود  خانـدان وحـی را سـپاس گوینـد. او مـردی هواخـواِه عثمـان بـا 

گوینـدۀ سـخن بـود: »ای مـردم مدینـه!  ید، و همـو  ستم پیشـگان، بـر امـام زمانـۀ خویـش شـور

کیفـر دهـد!  شـما یـا عثمـان را کشـته اید و یـا او را تنهـا نهاده ایـد؛ پـس خداونـد هـر یـک شـما را 

کشـتند و شـما خلیفـۀ  ای مـردم مدینـه! شـما از قـوم ثمـود بدتریـد؛ زیـرا آنـان ماده شـتر خـدا را 
گرامی تر است.«2 ی از ماده شترش  کشتید؛ و خلیفۀ خدا نزد و خدا را 

گویا تصحیف »قاع« باشد. )ن.( که  1. در متن »قاعۀ« آمده 

کتاب )227/9( گذشت.)غ.( گفتار مهاجران و انصار ]دربارۀ عثمان[، در همین  2. همۀ این سخن با سند، ضمن 
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یـه بـه سـوی علـی بـود و پـاره ای از نامه هـای  کـه در نبـرد صّفیـن، فرسـتادۀ معاو همـو بـود 

ی تمام نمود و مغلوب و وادار به خاموشـی  ی را نزد امام؟ع؟ آورد و چون امام حّجت را بر و و

کنـون جنگیـدن خـوش اسـت!« نیـز همـو بـود  کـه می گفـت: »ا نمـود، او بیـرون آمـد، در حالـی 

کـه در روز صّفیـن چنیـن رجـز می خوانـد:
مرا چه دردی است؟ مرا چه دردی است؟ 

کرده ام؛ حال آن که زره بر تن 

و در مسیر اطاعتم می میرم.

یـخ مدینـة دمشـق: 319/7  )کتـاب صّفیـن نصـر بـن ُمزاِحـم: ص95- 98 ]ص85 و 86[؛ تار

)]75/15[  408/3 ابن ابی الحدیـد:  تألیـف  البالغـه  نهـج  شـرح  ]221/27[؛ 

آیا گمان می کنید کسی که در اطاعِت زادۀ هند می میرد و در پی هوس ها و شهوت هایش 

کرده ها و نکرده هایش می داند و با امام زمانۀ خویش  می دود و او را پیشوا و شایستۀ پیروی در 

ک و معصوم بوده _ می جنگد و به او معرفت ندارد و از آنچه که از  _ که به زبان خدای تعالی، پا

رسول خدا؟ص؟ در بارۀ جنگ و صلح با علی؟ع؟ به طور عام و جنگ با او در صفین بطور 

گام های بلند و قدم های فراوان در آن جنایت های بس سیاه   خاص آمده روی برمی گرداند و 

که همرتبۀ پیامبران  کرامت  کبار برمی دارد، چنین جایگاه بلندی در  کارهای هال  و تاریک و 

و باالتر از هر ولّی صادق است، از جانب خداوند _ سبحانه و تعالی _ به وی عطا می شود؟ به خدا 

 سوگند! هرگز چنین نیست. این ها جز دروغ بافی نیست و برهان صادق آن را یاری نمی کند 

و مبانی اصول اسالم آن را روا نمی شمرد و عقل و منطق آن را نمی پذیرد.

ـــی  ـــی از بدبخت ـــه پرتگاه های ـــه چ ـــر را ب ـــه بش ک ـــاد  کن ـــت  ـــور را لعن ک ـــب  ـــن تعّص ـــد ای خداون

ـــا امـــام  و انحطـــاط فرومی انـــدازد و ابومســـلم شـــامِی خارجـــی ســـتمگر و تجاوزپیشـــۀ ســـتیزنده ب

ــۀ  ــرور قبیلـ ــا سـ ــازد؛ اّمـ ــات می سـ ــات و مقامـ کرامـ ــا و دارای  ــد و پارسـ ــد و عابـ ــه اش را زاهـ زمانـ

 بنی غفـــار و شـــبیه تریِن مـــردم بـــه عیســـی بـــن مریـــم در زهـــد و ســـیره و روش نیکـــو و نیکـــی 

ــت  کمونیســـت وسوسیالیسـ ــته،  گشـ ــتایش  ــر اعظـــم؟ص؟ سـ ــان پیامبـ ــه زبـ ــه بـ کـ ــادت را  و عبـ

113/11

)147(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 11( 182

کـــه در زنـــدان1 مـــرده اســـت!2 بارخدایـــا! از تـــو آمـــرزش می جوییـــم و بازگشـــت  معّرفـــی می کنـــد 

همه به سوی تو است.

12. ربیع پس از مرگ سخن می گوید
از ِرْبِعی بن  ِخراش3 َعبسـی نقل شـده اسـت: »برادرم ربیع بن  ِخراش بیمار شـد و من از 

کفن و آماده سـازی برای دفن رفتیم. چون  کردم. سـپس درگذشـت و برای تهیۀ  او پرسـتاری 

کنـار زد و گفـت: ›سـالم علیکـم!‹ گفتیـم: ›و علیک السـالم!  بازآمدیـم، پارچـه را از صورتـش 

کـه ُمـرده بـودی؟‹ پاسـخ داد: ›آری؛ اّمـا پـس از جدایی از شـما پـروردگارم را دیدار کردم که  تـو 

بـا رحمـت و روزی بـا وضعیـت پـروردگاری ناخشـمگین مـرا پذیـرا گشـت. سـپس جامـه ای از 

که به شـما مژده بخشـم. او هم مرا  دیبای سـبز بر من پوشـاند. از او خواسـتم تا مرا اجازه دهد 

یـد. پس دیگران را بر اسـتواری  کـه اعتقاد دار اجـازه فرمـود. ماجـرای پـس از مـرگ همان اسـت 

کنیـد و مـردم را ]بـه رحمـت خـدا[ بشـارت دهیـد و  گفتگـو  یـد و بـا نکویـی بـا دیگـران  راه وادار

آنهـا را از راه خـدا نرمانیـد!‹« )البدایـة و الّنهایـه: 158/6 ]175/6[؛ الـّروض ااُلُنـف: 370/2 ]575/7[؛ 

صفـة الّصفوه: 19/3 ]37/3[(

ــن  ِخــراش، درگذشــت. در  ــرادرم، ربیــع ب گفــت: »ب ــی  کــه ِرْبِع در عبــارت ابوُنَعیــم آمــده 

کفــن بخــرد، پارچــه را از  کســی را فرســتاده بودیــم تــا برایــش  کــه پیرامونــش بودیــم و  حالــی 

گفتنــد: ›و علیــک الســالم ای بــرادر!  گفــت: ›ســالم علیکــم!‹ اطرافیــان  کنــار زد و  صورتــش 

زنــده شــدن پــس از مــرگ؟!‹ پاســخ داد: › آری؛ اّمــا پــس از جدایــی از شــما پــروردگارم را دیــدار 

ــا رحمــت و روزی و جامــۀ دیبــا  کــردم؛ پــس پــروردگاری ناخشــمگین را دیــدار نمــودم و مــرا ب

گــزارد. پــس بشــتابید  ــر مــن نمــاز  ــا ب کــه ابوالقاســم؟ص؟ منتظــر اســت ت گشــت. بدانیــد   پذیــرا 

1. گویا سهوی رخ داده است، زیرا ابوذر در تبعیدگاه وفات نمود، نه در زندان. )ن.(

کتاب: چاپ اّول: 324-315/8� 2. بنگرید به: همین 

کـه در تهذیـب الّتهذیـب ]205/3[ آمـده  گونـه آمـده؛ اّمـا درسـِت آن، حـراش اسـت؛ چنـان  3. در چندیـن مأخـذ، همیـن 
است.
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کــه در تشــتی ]پــر آب[ انداختــه شــود.1« )ِحلیــة  یگــی بــود  یــد!‹ ســپس گویــا ر و مــرا معّطــل نگذار

األولیاء: 212/3 ]367/4[(

یـش را پوشـاندم. لبخنـد زد.  در عبـارت دیگـر آمـده اسـت: »بـرادرم ربیـع درگذشـت. رو

کـردم؛ پس  گفتـم: ›بـرادرم! آیـا زنـده شـدن پـس از مـرگ؟!‹ گفـت: ›نـه؛ اّمـا پـروردگارم را دیدار 

او بـا رحمـت و روزی و چهـرۀ پـروردگاری ناخشـمگین مـرا پذیـرا گشـت.‹ پرسـیدم: ›ماجرای 

گمـان می کنیـد.‹« ایـن ماجـرا را  کـه  گفـت: ›راحت تـر از آن اسـت  مـرگ را چگونـه دیـدی؟‹ 

کـه  شـنیدم  خـدا؟ص؟  رسـول  از  می گویـد.  راسـت  »ِرْبِعـی  گفـت:  کردنـد.  نقـل  عایشـه  بـرای 

الکبـرٰی:  )الخصائـص  از مـرگ سـخن می گویـد.‹«  پـس  کـه  کسـی اسـت  اّمـت مـن  فرمـود: ›از 

)]253/2[ 149/2

گویـد: نمی دانـم چـرا اینـان رجعـت را محـال دانسـته اند! رجعـت چیـزی نیسـت  امینـی 

جـز بازگشـت حیـات بـرای مـرده بعـد از بیـرون رفتـن روح از بدن اسـت. آنان امثـال این روایت 

گذشـت، روایـت می کننـد و بـه درسـتی آن بـاور دارنـد،  ـد )ص103( 
ّ
و آن چـه را در همیـن مجل

اسـت.  از مصداق هـای رجعـت  مفـادش  نمی گیرنـد؛ هرچنـد  آن  از  ایـرادی  بی آن کـه هیـچ 

آری؛ ایشـان می تواننـد بـا مـا در مصـداق دانسـتن این ماجـرا برای رجعت، با ما مناقشـه کنند 

بـه اینکـه فاصلـۀ زمانـی ایـن ماجـرا بـه مـرگ نزدیک بـوده بر خـالف رجعت که از آن دور اسـت 

کوتـاه بـوده امـا در رجعـت طوالنـی اسـت یـا جایـز  یـا در ایـن ماجـرا مـدت حیـات پـس از مـرگ 

کـه در آن تاییـد مذهب )اهل سـنت( باشـد. یا دایـرۀ آن محدود  بودنـش بسـتگی بـه ایـن دارد 

بـه غیـر خانـدان پیامبـر باشـد! اّمـا هیـچ یـک از این هـا در اصـل و جوهر امکان رجعـت تأثیری 

نـدارد و آن را از لحـاظ عقلـی یـا شـرعی ناممکـن و نـاروا نمی گرداَنـد.

ــْعد  ــه ابن  َس ک ــت  ــراش و آن حکای ــرای ابن  ِخ ــن ماج ــان ای ــت می ــاوت اس ــیار تف ــه بس چ

که به حالت احتضار افتد، به سـرعت  1. تشـبیه از حیث سـرعت برگشـت به حالت مرگ اسـت. یعنی در بار دوم بی آن 
جـان داد، همچـون ریگـی که با شـتاب به عمق آب فـرو می رود. )ن.(
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)الّطبقــات الکبــرٰی: 273/3 ]376/3[( از ســالم بــن عبــداهلل بــن عمــر آورده اســت: »از مــردی 

کــه عمــر  را در خــواب  کــه می گفــت: ›خــدا را خوانــدم و از او خواســتم  انصــاری شــنیدم 

کــه عــرق را  ــدم  گذشــت ده ســال ]از مرگــش[ او را در خــواب دی ــه مــن نشــان دهــد. پــس از  ب

ــی؟[؟”  ــه حال ــردی ]و در چ ک ــه  ــن! چ ــم: “ای امیرالمؤمنی گفت ــرد.  ک می ک ــا ــانی اش پ از پیش

گــر رحمــت پــروردگارم نبــود،  کتــاب[ فراغــت یافتــم؛ و ا کنــون ]از حســاب و  پاســخ داد:“هم ا

یــخ الخلفــاء ســیوطی: ص99 ]ص137[( ک می شــدم.”‹« )تار هــال

کـرده  گـزارش  عمـر  بـن  عبـداهلل  از  ]ص211[(  ص205  الخّطـاب:  بـن  عمـر  یـخ  )تار ابن جـوزی 

گفـت:  ]و در چـه حالـی[؟‹  کـردی  گفـت: ›چـه  او  بـه  و  دیـد  را در خـواب  کـه عمـر  اسـت 

گـر پـروردگاری آمرزنـده را دیـدار  کـه سـقفم بـر سـرم فروافتـد؛ ا گذشـت. نزدیـک بـود  ›بـه خیـر 

نمی کـردم!‹ سـپس خـودش پرسـید: ›چـه مّدت اسـت که از شـما جـدا شـده ام؟‹ گفتم: ›12 

کتـاب رهایـی یافتـم.‹« کنـون از حسـاب و  گفـت: ›هم ا سـال اسـت.‹ 

ِضره: 80/2 ]361/2[( مانند همین خبر را آورده است. حافظ محّب الّدین طبری )الّریاض الّنَ

ایـن اسـت خلیفـه عمـر و وضـع دشـوارش در حسـاب و کتـاب؛ و پـروردگارش با رحمت 

و روزی، او را پذیـرا نمی گـردد و جامـه ای از دیبـای سـبز بـه او نمی پوشـاَند و رسـول خـدا؟ص؟ 

گـر  کتـاب رهـا می شـود؛ و ا گـزارد و پـس از 12 سـال از حسـاب و  منتظـر نیسـت تـا بـر او نمـاز 

کتابـش[ بـه  کارش ]= حسـاب و  ک می شـد! و آن ابن  ِخـراش1  رحمـت پـروردگارش نبـود، هـال

کن! گونۀ سریع است! به عاقبت این دو مرد بنگر و داوری 

13. چهارهزار تن از آب می گذرند
کرد و عالء بن َحْضَرمی  که عمر بن خّطاب سـپاهی بسـیج  از ابوهریره و انس نقل شـده 

گویـد: »مـن در میـان آن جنگاورانـش بـودم. چـون بـه  گماشـت. انـس  را بـه فرماندهـی ایشـان 

کرده و نشـانه های آبگاهها را از بین برده  که سـپاه مقابل پیشدسـتی  آوردگاه رسـیدیم، دیدیم 

1. از او هیچ نامی در فرهنگ نامه هاِی شرح حال نویس نیست.
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پایانمـان را بـه مشـقت انداخـت و آن روز  گـرم بـود و عطـش، مـا و چهار بودنـد. هـوا بـه شـّدت 

 روز جمعـه بـود. چـون آفتـاب رو بـه غـروب رفـت، عـالء دو رکعـت نمـاز پیشـاپیش مـا نهـاد 

گشـود. در آن حال، هیچ چیز در آسـمان نمی دیدیم. به  و سـپس دسـتش را به سـوی آسـمان 

کـه خداونـد بـادی برانگیخـت و ابـری پدیـد  خـدا سـوگند! هنـوز دسـتش را پاییـن نیـاورده بـود 

کـه برکه هـا و دره هـا از آب لبریـز شـد. پـس نوشـیدیم و مرکب هامـان را  یـد  آورد و چنـدان بار

کـه از  ی نهادیـم و در حالـی  نوشـاندیم و بـا خـود آب برداشـتیم. سـپس بـه سـوی دشـمن رو

یـا بـود گذشـته، و بـه سـوی جزیـره ای رفته انـد. عـالء کنار آن خلیج ایسـتاد  کـه در در خلیجـی 

کریـم!‹ سـپس گفـت: ›بـا نـام خـدا مرکبهاتـان را عبور  و گفـت: ›یـا علـّی یـا عظیـم یـا حلیـم یـا 

پایانمـان َتـر  کـه آب ُسـم چهار دهیـد!‹ مـا مرکبهامـان را بـرای عبـور وارد آب سـاختیم بـی آن 

ی آن جزیـره بـه دشـمن رسـیدیم و آنـان را یـا کشـتیم و یـا  کـه بـر رو ُکَنـد. پـس چیـزی نگذشـت 

بـه اسـارت گرفتیـم و بازآمدیـم. و بـه خلیـج رسـیدیم، همـان سـخن را تکـرار کرد و مـا به همان 

گونـه عبـور نمودیـم.‹ _ در عبـارت َصفـوری: آن سـپاه 4000 تـن بودند. _ اندکی بیش نگذشـت 

کندیم و غسـلش داده، دفنش  گوری  که عالء ]درگذشـت و [ در تابوتش افکنده شـد. برایش 

گفتیـم:  کیسـت؟‹  گفـت: ›ایـن  کـش سـپردیم، مـردی آمـد و  کـه بـه خا نمودیـم. پـس از آن 

›بهتریـِن آدمیـان، ابن  َحْضَرمـی اسـت.‹ گفـت: ›این زمیـن مردگان را بیـرون می اندازد. کاش 

گر  کش مردگان را می پذیـرد.‹ گفتیم: ›]ا او را بـه فاصلـۀ یـک یـا دو میـل آن سـوتر ببرید، که خا

گفتـه اش راسـت باشـد[ پـاداش فرمانـده ما این نیسـت که پیکرش را در معـرض درندگان قرار 

لحـد  بـه  چـون  بشـکافیم.  را  قبـرش  کـه  شـدیم  آن  بـر  همگـی  پـس  بخورنـد!‹  را  او  تـا  دهیـم 

نـور  می کنـد،  کار  چشـم  کـه  جـا  آن  تـا  دیدیـم  گاه  نـا نیسـت.  جـا  آن  عـالء  دیدیـم  رسـیدیم، 

الّنهایـه: 155/6 ]171/6 و  )البدایـة  بازگشـتیم.«  و  یختیـم  ر لحـد  بـر  را  ک  پـس خـا  می درخشـد. 
 و 172[؛ ُنْزَهُة الَمجاِلس: 191/2(1

ْسـد الغابـه: 7/4 ]74/4[( و ابن حجـر )اإلصابـه: 498/2( بـه این خبر اشـاره کرده و گفته اند: »با گفتن برخی 
ُ
1. ابن اثیـر )أ

یا زد.« کلمـات و دعـا بـا آن ها، خـود را به در
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باطلـش  سـند  ِگـرد  و  نمی گشـائیم  لـب  سـخنی  هیـچ  بـه  اینجـا  در  گویـد:  امینـی 

ی بهتریِن بشـر  یـان ایـن قّصـه را در مـورد سخنشـان در بارۀ  َحْضَرمی که و نمی چرخیـم. نیـز راو

اّمـت  اجمـاع  بـا  و  زشـت  بـس  اسـت  دروغـی  کـه  سـخنی  نمی کنیـم؛  بازخواسـت  اسـت، 

کـرده بـود،  کـه عمـر بسـیج  کـه همـۀ آن سـپاهیان را  مخالـف اسـت. بـر خـدا دشـوار نیسـت 

کرامـت گرداَنـد؛ اّمـا معنـی این سـخن آنان را در نمی یابیم: »ایـن زمین مردگان را بیرون  دارای 

بـا همیـن  آیـا عامـۀ مـردم نیـز آن را  کـدام منطقـه اسـت؟  کـدام زمیـن و در  می انـدازد.« ایـن 

گاهـی نـدارد؟ آیـا تـا امـروز بـر  گاه اسـت یـا آ ویژگـی می شناسـند؟ آیـا خـودش از ایـن ویژگـی آ

ایـن ویژگـی باقـی مانـده اسـت؟ چگونـه ایـن زمیـن بـا زمین هـای دیگـر در ایـن ویژگـی جـدا 

گشـته و تـک افتـاده و چـرا چنیـن شـده اسـت؟ چـرا ایـن زمیـن خصوصیـت ذاتـی خـود را در 

آنجـا  در  ی  و و را شـکافتند  قبـر  کـه  گاه  آن  آیـا  ؟  اسـت  بسـته  کار  بـه  ایـن دفـن شـده   مـورد 

که نیسـت؛  کردند  گمان  ی را ببینند و  و پوشـیده از نور بود؟ و آنان از شـّدت نور نتوانسـتند و

ی یـا  گفتـه، نـورش را باقـی نهـاده بـود؟ مـن نمی دانـم؛ آیـا راو یـا قبـر را بـه سـویی نامعلـوم تـرک 

گویندۀ این قّصه، توان پاسخگویی این پرسش ها را دارد؟ ینگر یا سازنده و یا  تدو

14. سپاهی با دعای َسْعد از آب می گذرد
عمـر بـن خّطـاب؟ضر؟ سـپاهی را بـه سـوی مدائن کسـرا روان نمود. چون به سـاحل دجله 

کـه فرمانـده آن سـپاه بـود و نیـز خالـد بـن  رسـیدند، کشـتی نیافتنـد. َسـْعد بـن ابی وّقـاص؟ضر؟ 

ولیـد؟ضر؟ گفتنـد: »ای رود! تـو بـه فرمان خـدا جریان داری. پس به حرمت محّمد؟ص؟ و عدل 

اسـبان  و  کردنـد  پـس عبـور  یـم.«  تـا بگذر گـذاری  وا را  مـا  کـه   عمـر؟ضر؟ سـوگندت می دهیـم 

گذشتند. ]ُنْزَهُة الَمجاِلس َصفوری: 191/2[ که سم هاشان تر شود،  و شترانشان نیز بی آن 

گویـد: پـس از دعـای آن مـرد بـزرگ االهـی، َسـْعد، همـان سـرپیچنده از بیعـت  امینـی 

امـام معصـوم و شـکنندۀ اجمـاع اّمـت _ کـه بـر خطـا اجمـاع نمی یابنـد _ دیگـر ممکـن نیسـت 

کاِر  کـه بـا دعـای دوسـتش خالـد بـن ولید زنـا کـه سـم های آن اسـبان و شـتران تـر شـود؛ بـه ویـژه 
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کـه خـدای تعالـی  گـردد! و تـا بـه امـروز بـرای مـا روشـن نشـد  پـرده دِر رسـوای زشـتکار همـراه 

ی را محّقـق سـاخت. آیـا بـه سـبِب همـۀ آن چـه َسـْعد بـدان سـوگند  بـه چـه چیـز سـوگند و

ی  کـرد بـر آورده شـدن قسـم بنحـو مسـاو داد، یعنـی حرمـت محّمـد؟ص؟ و عـدل عمـر، چنیـن 

کـه تنهـا اثـر و نتیجـۀ سـوگند بـه حرمت محمـد؟ص؟ بود؛ زیـرا برابر  مسـتند بـه هـر دو بـود؟ یـا آن 

کـه  کنـد، درمی یابـد  کرده هـا و نکرده هـای عمـر بـه خوبـی نظـر  کـس بـه  آنچـه می اندیشـد هـر 

ـد ششـم پـاره ای از آن مـوارد را در بخـش اخبـار نـادر 
ّ
ی چنـدان بهایـی نـدارد. مـا در مجل  عـدل و

و شگفت آوردیم.

15. دعای َسْعد مرگش را به تأخیر می افکَند
کــه َســْعد دعــا نمــود و  ابن جــوزی )صفــة الّصفــوه: 140/1 ]360/1[( از طریــق لبیبــه آورده 

گفــت: »پــروردگارا! مــن فرزندانــی خردســال دارم. مــرگ مــرا بــه تأخیــر انــداز تــا آنــان بالغ شــوند.« 

پس مرگ او 20 سال به تأخیر افتاد.

کـه یکـی از آنـان عمـر بـن  کرامـت دارنـد  گویـد: چقـدر فرزنـدان َسـْعد نـزد خـدا  امینـی 

کـه سـزاوار بـود خداونـد دعـای َسـْعد  َسـْعد، قاتـل امـام شـهید سـبط پیامبـر اسـت! بـه راسـتی 

کـه در قتـل گل خوشـبوی رسـول خدا؟ص؟   را اجابـت کنـد و مرگـش را عقـب انـدازد تـا کسـی را 

کردن خاندانش نقشی بسزا داشت، پرورش دهد! و نابود 

کننـدۀ قّصـه خبـر  کسـی بـه َسـْعد یـا لبیبـه یـا روایتگـر و ثبـت  کـه چـه  کاش می فهمیـدم 

کـه خداونـد در بـارۀ آن فرمایـد:  کـه هنـگام قطعـِی مـرگ َسـْعد فرارسـیده بـود؛ هنگامـی   داده 

»و چـون هنـگام مرگشـان فـرا رسـد نـه سـاعتی بـاز پـس توانند شـد و نه بـه پیش تواننـد رفـت.« ]یونس/49[ 

کـه بمیـرد جـز بـه اذن خـدا، سرنوشـتی ]اسـت [ مـّدت دار.« ]آل عمـران/145[  کـس را نشـاید   و نیـز: »و هیـچ 

ی، ایـن مـرگ قطعـی را بـه مدتـی معّیـن، یعنـی 20 سـال بـه  و سـپس خـدا بـا برکـت دعـای و

تأخیـر افکْنـد! آیـا در میـان افـراد عادی بشـر، همچون َسـْعد و لبیبه، چنین دانشـی می یابید؟ 

آیـا هـر آدمیـزادی می توانـد راهـی به کشـف این حقایق غیبی بیابد؟ آری؛ بـر خداوند ناممکن 
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کـه غیـب خویـش را بـر هـر انسـاِن جاهـل آفریـده شـده ای، سـعادتمند یـا تیره بخـت،  نیسـت 

کـه بـه  گاه نسـازد، مگـر آن را  کسـی را بـر غیـب خـود آ گرداَنـد: »دانـای نهـان و ناپیداسـت، پـس  آشـکار 

که از پیش روی و از پشـت سـرش نگهبانانی می گمارد.« ]جن/26 و 27[ پیامبری برگزیند، زیرا 

که سیراب می کند و می رویاَند 16. ابری 
از  گـرم  بسـیار  روزی  در  عثمـان،  خالفـت  روزگار  در  کـه  شـده  نقـل  بصـری  حسـن  از 

کـه دقیقـًا بـه  ی را پایـان دادنـد، پاره ابـری  تابسـتان، هـرم بـن حّیـان درگذشـت. چـون دفـن و

ید تا سـیرابش  کـرد و آمد و بر فراز قبر ایسـتاد. سـپس بر آن بار همـان انـدازۀ قبـرش بـود، حرکـت 

کـرد و سـپس بازگشـت.

گیـاه روییـد.  یـد و  کـه همـان روز بـر قبـر هـرم بـن حّیـان بـاران بار در عبـارت َقتـاده آمـده 

الّصفـوه: 139/3 ]215/3[؛ اإلصابـه: 601/3( األولیـاء: 122/2؛ صفـة  )ِحلیـة 

کـه  کرامـت را از هـرم بـن حّیـان، در مـورِد مرگـش عجیـب نمی شـمریم؛ زیـرا ایـن  مـا ایـن 

چهـار سـال در شـکم مـادرش بـوده، شـگفت تر و بزرگ تـر اسـت! منـّزه اسـت آفریـدگار توانـا! 

بنگرید به: تفسیر روح البیان: 347/4�

17. ابراهیم تیمی روزه داری را 40 روز ادامه می دهد
کـه یـک  از اعمـش نقـل شـده اسـت: »بـه ابراهیـم تیمـی )د.92( گفتـم: ›مـرا خبـر رسـیده 

مـاه را می گذرانـی و هیـچ چیـز نمی خـوری.‹ پاسـخ داد: ›آری؛ و حّتـی دو مـاه را. از 40 شـب 

پیـش هیـچ چیـز نخـورده ام، جـز دانه ای انگور که همسـرم به مـن داد و آن را خوردم و در همان 

لحظـه بیـرون افکنـدم.‹« )الّطبقـات الکبـرٰی تألیف شـعرانی: 36/1 ]41/1[(

کـه وی چهـار مـاه مـداوم چیـزی نمی خـورد   نیـز در احیـاء العلـوم آمـده )309/1 ]298/1[( 

و نمی نوشید. 

شـــاید پزشـــکان حـــاذق و دانشـــوران طـــب بـــر چنیـــن عقـــل ســـبکی بخندنـــد؛ اّمـــا 
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ــران  ــه عقـــل در آن حیـ کـ ــوده  گشـ ــوم، مشـــکلی اســـت نا ــان ایـــن قـ گرســـنگی در میـ ــرای   ماجـ

کـــه خداونـــد بشـــر را بـــا آن آفریـــده،  ـــی هســـتی 
ّ
کل و اقتضـــای طبیعـــت مغفـــول می ماَنـــد و قانـــون 

گرفتـــه نمی شـــود. ایـــن قّصـــه را چیـــزی جـــز غلـــّوورزی در فضیلت هـــا توجیـــه نمی کنـــد  در نظـــر 

ـــا  ـــض ب ـــل، مح ـــای بی دلی ـــن اّدع ـــه در ای ک ـــتند  ـــز هس ـــر نی ـــی دیگ گروه ـــمرد.  ـــح نمی ش و صحی

کـــه از برخـــی یـــاد  ی برتـــری دارنـــد  ابراهیـــم تیمـــی همانندنـــد و حّتـــی در ایـــن فضیلـــت، بـــر و

کـــرد. خواهیـــم 

18. حافظی مردی را نفرین می کند و او می میرد
ِرف بـن عبداهلل حافـظ )محدث(  غیـالن بـن َجِریـر بصـری روایـت نمـوده که مردی بـر ُمّطَ

گـر دروغ گفتـه، او را بمیـران!« پس در  ـِرف گفـت: »بارخدایـا! ا بصـری )د.95( دروغ بسـت. ُمّطَ

همـان جـا، آن مـرد افتـاد و مرد. )طبقـات الحّفاظ ذهبی: 60/1 ]64/1[؛ دول اإلسـالم: 47/1 ]ص55[؛ 

اإلصابـه: 479/3؛ تهذیـب الّتهذیب: 173/1 ]157/10[(

از  دسـت کمی  سـنگدلی  در  گشـته،  مسـتجاب  نفرینـش  کـه  فـرد  ایـن  گویـد:  امینـی 

گر چه حرام اسـت، کیفرش اعدام  کـور کـرد! دروغ ا ابومسـلم خوالنـی نـدارد کـه زنـی بی گنـاه را 

کند  که هر غیر معصومی دشـمن خود را نفرین  نیسـت و نمی توان این سـخن را سـاده شـمْرد 

ـِرف  و نفرینـش گیـرا گـردد؛ آن هـم صاحبـاِن خشـمی سـرکش همچـون ابومسـلم خوالنـی و ُمّطَ

مسـتجاب  دعایشـان  کـه  اّمـت  همـۀ  کـه  بـود  واجـب  وگرنـه،  هسـتند.  میانشـان  در  بصـری 

یان ایـن قّصه ها، نفرین  اسـت، بـر دروغگویـان نفریـن کننـد و و نیـز بـر خدا بود که با کشـتن راو

گورسـتان ها بـا پیکرهـای بسـیاری از محّدثـان و پیشـوایان  گرداَنـد؛ و در نتیجـه،  گیـرا  آنـان را 

 حدیـث و نسـنجیده گویان، سـاخته آبـاد شـود تـا اّمـت محّمـد؟ص؟ از ایـن یاوه هـای بـی ارزش

 و بی کرانه نجات یابد!

کرز بن وبره سایه می اندازد 19. ابری بر سر 
کـرز بـن وبـره بـه سـوی مّکـه روان شـدم.  از ابوسـلیمان مکتـّبِ نقـل شـده اسـت: »همـراه 
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چـون در منزلـی فـرود می آمـد، جامـه اش را درآورده، میـان بارهـا می افکْنـد. سـپس بـرای نمـاز 

بـه کنـاری می رفـت و چـون بانگ شـتران را می شـنید، بازمی آمد. روزی آمدنش دیر شـد؛ پس 

گشـتند و مـن نیـز در میـان آنـان بـودم. او را در  کنـده  ی در هـر سـو پرا یارانـش در جسـتجوی و

گرمـای شـدید مشـغول نمـاز خوانـدن بـود و ابـری بـر سـرش سـایه افکنـده  کـه در  گودالـی یافتـم 

گفتـم:  گفـت: ›ای ابوسـلیمان! از تـو خواهشـی دارم.‹  بـود. چـون مـرا دیـد، بـه سـویم آمـد و 

کـه آن چـه را دیـدی، پوشـیده  گفـت: ›دوسـت دارم  ›ای ابوعبـداهلل! خواهشـت چیسـت؟‹ 

داری.‹ گفتـم: ›ای ابوعبـداهلل! ایـن را بـه تـو قـول می دهـم.‹ گفـت: ›مـرا ضمانتـی بـده!‹ پـس 

کـه تـا زنـده اسـت، ایـن خبـر را با کسـی بازنگویـم.« )ِحلیـة األولیـاء حافـظ ابوُنَعیم:  سـوگند خـوردم 

80/5؛ اإلصابـه: 321/3(

20. فقیری زمین را طال می کند
از حسـن بصـری؟حر؟ علیـه _ نقـل شـده اسـت: »در آبـادان مـردی فقیـر و سـیاه چهره بود که 

در خرابه هـا سـکنا می گزیـد. مالـی بـه دسـتم رسـید و بـه دنبالـش رفتـم ]تـا بـه او دهـم[. چـون 

کـرد. پـس زمیـن تبدیـل بـه  چشـمش بـه مـن افتـاد، لبخنـدی زد و بـا دسـتش بـه زمیـن اشـاره 

گفـت: ›آن چـه را همـراه داری، بـده!‹ آن را بـه او دادم  کـه می درخشـید. آن گاه،  طالیـی شـد 

گریختـم.« )الـّروض الفائـق: ص126( و از وضـع او بـه هـراس افتـادم و 

بخوانید و در شگفت شوید و بخندید یا بگریید!

که می خندد ْطفانی مرده ای است 
َ

21. غ
َغْطفانـی )د.104/101( سـوگند  ِحـراش  بـن  ْبِعـّی  »ِر نقـل شـده اسـت:  از حـارث غنـوی 

ی بـه مـن گفـت:  کـه تـا ندانـد در بهشـت اسـت یـا دوزخ، نخنـدد. غسـل دهنـدۀ و خـورده بـود 

کـه غسـل  ›وقتـی بـر تخـت بـود تـا او را غسـل دهیـم، همـواره لبخنـد بـه لـب داشـت تـا زمانـی 

دادنـش را پایـان دادیـم.‹« )صفـة الّصفـوه تألیـف ابن جـوزی: 19/3 ]36/3[؛ الّطبقـات الکبـرٰی تألیـف 

یـخ مدینـة دمشـق: 298/5 ]45/18[( شـعرانی: 37/1 ]43/1[؛ تار
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22. عمر بن عبدالعزیز در تورات
کـه در تـورات آمـده اسـت: »همانـا آسـمان و زمین تـا 40 بامداد  از خالـد ِرْبِعـی نقـل شـده 

بـر عمـر بـن عبدالعزیـز می گرید.« )الـّروض الفائـق تألیف حریفیـش: ص255(

شـاید ایـن ویژگـی عمـر بـن عبدالعزیـز تنهـا در تـورات ِرْبِعی آمـده؛ زیرا تورات موسـی؟ع؟ 

گاه بود و نه دیگران. و اّما توراِت تحریف شـده؛  در آن روزگار وجود نداشـت و نه ِرْبِعی از آن آ

همـۀ  بـا  تـورات  کنونـی  نسـخه های  وانگهـی  دارد؟  اعتبـاری  و  حجّیـت  چـه  افسـانه هایش 

اختالف چاپ هایش از چنین نسبت ساختگی خالی است.

در شناخت شأن و جایگاه عمر  بن عبدالعزیز همین سخن امام احمد بن حنبل بس که 

در بارۀ وی از او پرسیدند: »کدام یک برتر است: معاویه یا عمر بن عبدالعزیز؟« و او پاسخ داد: 

بن  عمر  از  نشسته،  معاویه  اسب  بینی  بر  خدا؟ص؟  رسول  همراهی  در  که  غباری  »هرآینه 

کی  گفت: »ذّرۀ خا هب: 65/1 ]270/1[( نیز عبداهلل بن مبارک 
ّ

عبدالعزیز برتر است.« )شذرات الذ

کی  در بینی معاویه از عمر  بن عبدالعزیز  برتر است.« در عبارت دیگر آمده است: »هرآینه خا

در سوراخ های بینی معاویه در همراهی با رسول خدا، برتر و نیکوتر از عمر بن عبدالعزیز است.« 

ک بینی  که خا )البدایة و الّنهایه: 139/8 ]148/8[؛ الّصواعق المحرقه: ص127 ]ص213[( پس مردی 

زادۀ هند یا اسبش برتر از او است، چه شأن و جایگاهی دارد تا در تورات از او یاد گردد یا آسمان 

و زمین 40 روز بر وی بگرید؟ »پس آسمان و زمین بر آنان نگریست، و مهلت هم نیافتند.« ]دخان/29[

23. گوسفندچرانان در روزگار خالفت عمر بن عبدالعزیز
بـن  عمـر  چـون  کرده انـد  حکایـت  کـه  آورده  ]ص347[(  ص165  الّریاحیـن:  )روض  یاِفعـی 

عبدالعزیـز؟ضر؟ بـه خالفـت رسـید، گوسـفندچرانان بـر سـر کوه هـا گفتنـد: »این خلیفـۀ صالح 

کسـی ایـن را بـه شـما خبـر  کـه بـر مـردم والیـت یافتـه اسـت؟« از آنـان پرسـیدند: »چـه  کیسـت 

گوسـفندان مـا  گـرگان و شـیران از  کار آیـد،  گفتنـد: »هـرگاه خلیفـۀ صالحـی بـر  داده اسـت؟« 

می کشـند.« دسـت 
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گویـد: در روزگاران گذشـته، حیوانـات درنـده چقدر خلفای صالـح را از ناصالح  امینـی 

کـه همـگام بـا مصلحـت همـگان، از درندگـی و تجـاوز خـودداری  بازمی شـناختند تـا آن جـا 

کـه از او  می کردنـد! و چقـدر انسـان بـس ظالـم نـادان، از شـناخت خلیفـۀ صالـح ناتـوان بـود 

گـر ایـن روش در میـان همـۀ  ی دشـمنی و عنـاد و سـتیز و نبـرد می کـرد! ا گردانـده، بـا و ی  رو

کلّیـت داشـت و چنیـن احسـاِس زنـده ای مخصـوص درنـدگان و  درنـدگان در همـۀ روزگاران 

یـا  و  پسـینیان  و  یزیـد  و  یـه  معاو کـه  روز  آن  بایـد  نبـود،  بـن عبدالعزیـز  روزگار عمـر  چوپانـان 

نابـود می سـاختند  را  گوسـفندان دنیـا  کار آمدنـد، همـۀ  بـر  آنهـا  از  کمـان ناصالـح پیـش   حا

ی زمین باقی نمی گذاشتند! گوسفندی را رو و هیچ 

24. براتی از آتش برای عمر بن عبدالعزیز
عمـر بـن عبدالعزیـز شـبانه بـه مسـجدهای فراموش شـده می رفـت و در آن ها تا هـر اندازه 

کـه خداونـد؟زع؟ امکانـش مـی داد، نمـاز می گزارد. هنگام سـحر پیشـانی اش را بـر زمین می نهاد 

عـادت  بـه  شـب ها  از  یکـی  می گریسـت.  سـپیده دم  تـا  و  می مالیـد  ک  خـا بـر  را  گونـه اش  و 

همیشـگی چنیـن  کـرد، چـون عبادتـش را بـه پایـان ُبرد و سـر از نمـاز و تضّرع برداشـت، برگه ای 

کـه نـورش تـا آسـمان کشـیده شـده و در آن نوشـته اند: »این َبـرات  رهایـی از دوزخ، از  سـبز دیـد 

جانـب پادشـاهی توانـا و عزیـز بـرای بنـده اش عمـر بـن عبدالعزیز اسـت.«

َمه آورده کـه چـون عمـر بـن عبدالعزیز 
َ
ابن ابـی  َشـیبه بـا سـندش از عبدالعزیـز  بـن ابـی   َسـل

یـد و نامـه ای بـا زیباترین خط فـرو افتـاد. آن را خواندند  کنـار قبـرش نهـاده شـد، بـادی شـدید وز

و چنیـن دیدنـد: »بسـم اهلل الّرحمـن الّرحیم. َبراءت نامۀ رهایـی از دوزخ از جانب خداوند برای 

عمـر بـن عبدالعزیـز.« پـس آن را در کفـن وی نهادنـد و همراهـش دفـن کردنـد. )البدایـة و الّنهایـه: 

210/9 ]236/9[؛ الـّروض الفائـق تألیـف حریفیـش: ص256(

یـخ مدینـة دمشـق: 92/28[ در شـرح حـال یوسـف بـن ماهـک آورده  کر ]مختصـر تار ابن عسـا

و سـامان  را صـاف می کردیـم  بـن عبدالعزیـز  قبـر عمـر  ک  کـه خـا گفـت: »هنگامـی  ی  کـه و
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کـه در آن نوشـته شـده بـود: ›بسـم اهلل الّرحمـن  می دادیـم، نامـه ای از آسـمان بـرای مـا فـرود آمـد 

الّرحیـم. امان نامـۀ رهایـی از دوزخ از جانـب خداونـد بـرای عمـر بـن عبدالعزیـز.‹«

گوید: روز بزرگ وارسی اعمال بندگان، راه از بیراهه شناخته خواهد شد! امینی 

25. زنی با دعای ماِلک، نوزاد چهارساله می زاید
کـه روزی  کـرده  بیهقـی )الّسـنن الکبـرٰی: 443/7( بـا ذکـر سـند از هاشـم مجاشـعی روایـت 

کـه مـردی آمـد و گفـت: »ای ابویحیـی! بـرای  ماِلـک بـن دینـار )د. 123 یـا جـز آن( نشسـته بـود 

کـه از چهـار سـال پیـش بـاردار اسـت و در رنـج و سـختی بسـیار اسـت، دعا کـن!« ماِلک  زنـی 

گمانـی دربـارۀ مـا ندارنـد جـز  گفـت: »ایـن مـردم  یـش را بسـت و  بـه خشـم آمـد و قـرآن پیـش رو

گـر در انـدرون ایـن زن بـاد  گفـت: »بارخدایـا! ا اینکـه مـا پیامبـر هسـتیم!« سـپس دعـا نمـود و 

کـن؛ که تو  گـر فرزنـدی دختـر اسـت، آن را بـه پسـر تبدیل  کنـون آن را بیـرون سـاز؛ و ا اسـت، هم ا

هـر چـه را خواهـی، محـو یـا برقـرار می سـازی؛ و لـوح محفـوظ نـزد تـو اسـت.« سـپس دسـت بـر 

کـرد و افـراد نیـز دسـت بـه دعـا برافراشـتند. در همین لحظـه، پیغام آورنـده ای نزد آن  دعـا بلنـد 

یـاب!« مـرد شـتافت. هنوز ماِلک دسـتش را فرود نیـاورده بود که  مـرد آمـد و گفـت: »زنـت را در

کوتـاه و ُپرپیـچ را بـر  کـه پسـری چهارسـاله بـا مویـی  آن مـرد از دِر مسـجد درون آمـد، حـال آن 

که هنوز بند نافش بریده نشده بود. کامل  دوش داشت؛ و دارای دندان های 

گفتـن، محـال نیسـت؛ اّمـا تقـوا یـا شـرم، انسـان را از بیـان  گویـد: سـخن محـال  امینـی 

ی بپرسـد  کسـی نیسـت از ایـن راو کـه از حـّد معقـول بیـرون اسـت بازمـی دارد. آیـا  سـخنانی 

کودکـی  کـه  کـش بیایـد تـا ظرفیـت آن بـه انـدازه ای باشـد  کـه مگـر رحـِم زن چقـدر می توانـد 

گیـرد؟  کـه می توانـد بـر دوش بنشـیند، در آن جـای  چهارسـاله بـا دنـدان کامـل و مـوی روییـده 

کـه  کش آمدنـی داشـته باشـد، آیـا سـاختمان بـدن و آن فضایـی  کـه توانایـی چنیـن  بـه فـرض 

گـر چنیـن اسـت بایـد  کش آمدگـی رحـم را دارد؟ ا رحـم را در خـود جـای می دهـد نیـز همـان 

آیـا آن  تـوّرم داشـته باشـد!  از زنـان دیگـر تنومنـدی و  وضـع و هیئـت حاملگـی آن زن بیـش 
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کرامتـی دیگـر بـرای یکـی از بنـدگان  زن چنیـن بـوده یـا حالتـی عـادی داشـته؛ و خـود ایـن نیـز 

کـه ایـن زن بیچـاره را از شکسـتگی  خـدا ]مالـک[ بـه شـمار می آیـد؟ منـّزه اسـت خداونـدی 

کار را در زمان  گوشـت، حفظ فرموده؛ و این  اسـتخوان و پارگی رگ ها و شـکافتگی پوسـت و 

کـودک[ انجـام داد ]تا چهار سـال بعد،  گذشـته ]یعنـی از چهـار سـال پیـش و آغـاز حمـل ایـن 

کرامـت بـرای احمـد، رخ دهـد[. ایـن 

گـر بـرای آن زن بینـوا دعـا نمی کـرد،  کـه ا کنـد   نیـز خداونـد ماِلـک بـن دینـار را رحمـت 

کـه خـدا می خواسـت در اندرونـش باقـی می ماْنـد! نـوزادش تـا 40 سـال یـا تـا زمانـی 

وانگهـی آیـا آن فرزنـد در رحـم مـادرش دختـر بـود و بـا دعـای ابن دینـار پسـر شـد یـا ابتـدا نیـز 

کـه خواهـد،  کـه بـه هـر  پسـر بـود و دعـای وی بـا پسـر بودنـش ارتباطـی نداشـت؟ خـدا اسـت 

فرزنـدان دختـر می دهـد و بـه هـر کـه خواهـد، فرزندان پسـر؛ و به یقیـن در آن لحظه، دختر یا پسـر 

بـودن آن فرزنـد مشـخّص و قطعـی شـده و پیکـرش صـورت پذیرفتـه بـود و دیگـر مجالـی بـرای 

گر فرزند دختر  تغییـر و اثرپذیـری از دعـا نمانـده بود؛ پس دعای ابن دینار جایگاهی نداشـت تا ا

کـرد؛ آیـا او ایـن دعـا را می توانسـت بعـد از  اسـت، بـه پسـر تبدیـل شـود! اّمـا بـه هـر حـال، او دعـا 

کنـد بـا عنایـت بـه ایـن سـخن: »تـو هـر چـه را خواهـی، محـو یـا برقـرار  والدت نیـز بنمایـد و اثـر 

کرده هایـش  می سـازی.«؟ شـاید چنیـن توانایـی را داشـته؛ و ایـن بـر خـدا دشـوار نیسـت و از 

کار توانا است. بازخواست نمی شود و بر هر 

26. ناصبی ای با دعای مستجاب
گویـد: »عبـداهلل بـن َشـقیق عقیلـی ابوعبدالّرحمـان  سـعید بـن ِایـاس َجِریـری )د.144( 

بصـری دعایـی مسـتجاب داشـت. ابـر از بـاالی سـرش می گذشـت و او می گفـت: ›بارخدایا! 

ایـن ابـر از فـالن جـا و فـالن جـا نگـذرد تـا ببـارد!‹ و آن ابـر از آنجاها نمی گذشـت تا ببـارد.« این 

یخـش آورده اسـت. )تهذیـب الّتهذیـب: 254/5 ]224/5[( کتـاب تار را ابن ابی  َخْیَثمـه در 

گویـد: شـاید پذیرفتـه شـدن دعـای یکـی از اولیـای خـدا را بعیـد نشـمرید و آن را  امینـی 
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بـرای خـدای سـبحان و بـه نشـانۀ کرامـت یکـی از بندگان صالحش دشـوار ندانیـد؛ اّما چنین 

نسـبتی بـرای عقیلـی بـه انـدازۀ فاصلـۀ خـاور تـا باختر دور اسـت؛ زیرا جمع سـیره نـگاران او را 

گویـد: »گرایش عثمانی داشـت و با علی  بـه دشـمنی بـا سـرور عتـرت شـناخته اند. ابن  ِخراش 

یـد.« احمـد بـن حنبـل گوید: »کینۀ علی را در دل داشـت.« )تهذیـب الّتهذیب:  دشـمنی می ورز

)]224/5[ 254/5

کرامتـی اسـت بـرای آدمیـزاده ای که دوسـت دار سـرور عـرب، امیرالمؤمنین نباشـد،  چـه 

کـه دشـمن او باشـد؛ پـس از ثابت شـدن این سـخنان پیامبر؟ص؟ در بـارۀ علی؟ع؟ : چـه رسـد 

بـا او  بـا آن کـه  بـا آن کـه دوسـتش دارد دوسـتی ورز  _ ایـن دعـای مسـتجاب: »بارخدایـا! 
کن!«1 دشمنی دارد دشمنی 

گاه نمـودش _ سـام اهلل علیـه _ کـه جـز مؤمـن دوسـتش نمی دارد و جز منافق با او دشـمنی  _ آ
نمی کند.2

_ ای علی! مؤمن با تو دشمنی نمی کند و منافق دوستت نمی دارد.3

_ منافق علی را دوست نمی دارد و مؤمن دشمنش نمی دارد.4

گر تو نبودی، پس از من مؤمنان شناخته نمی شدند.5 _ ای علی! ا

_ بـه خـدا سـوگند! هیـچ یـک از خاندانـم و دیگر مردم با او دشـمنی نمی کند، مگر آن که 
از ایمان بیرون رفته باشـد.6

_ ای علـی! تـو هـم در دنیـا سـروری و هـم در آخـرت؛ دوسـتدارت محبـوِب مـن اسـت 

کتاب بنگرید. د نخست همین 
ّ
1. به حدیث غدیر در مجل

کتاب )183/3( گذشت، بنگرید. 2. به آن چه در همین 

کتاب )185/3( گذشت، بنگرید. 3. به آن چه در همین 

کتاب )185/3( گذشت، بنگرید. 4. به آن چه در همین 

کتاب )187/3( گذشت، بنگرید. 5. به آن چه در همین 

6. این خبر با مأخذهایش در بخش مناقِب دارای سند خواهد آمد.
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کـه  و مـن محبـوب خـدا؛ دشـمنت دشـمن مـن اسـت و دشـمن مـن، دشـمن خـدا؛ وای بـر هـر 
کند!1 پس از من با تو دشمنی 

کـه تـو را دوسـت بـدارد و سـخن مـن را دربـارۀ تو راسـت شـمارد؛  _ ای علـی! خوشـا کسـی 
کـه بـا تـو دشـمنی کنـد و سـخن مـرا دربـارۀ تو دروغ شـمارد!2 و وای بـر کسـی 

که تو را دشـمن دارد، با من دشـمنی  که تو را دوسـت دارد، مرا دوسـت داشـته؛ و هر  _ هر 
کرده است.3

_ و احادیث فراوان دیگر.

کـه ایـن سـخناِن رسـول خـدا؟ص؟ را تصدیـق می کنـد، می توانـد  پـس چگونـه مسـلمانی 

بـه او سـتم  ی  بـه و بـا دشـنام  بـا علـی؟ع؟ دشـمنی مـی ورزد و  کـه  کسـی  کرامـت ابن  َشـقیق، 

کنـد و دعایـش را مسـتجاب و خواسـته اش را در بـارۀ ابـر جـاری و نافـذ بداند؟  می کنـد را بـاور 

کـرد! آری؛ بـا غلـّوورزی بـدون درک و اندیشـه در فضیلت هـا می تـوان چنیـن 

د دانسـتید که سـه 
ّ
کـرده؛ در همیـن مجل کـه ایـن خبـِر اسـتهزاآمیز را روایـت  و اّمـا َجِریـری 

سـال پیـش از مرگـش دچـار پریشـان فکری شـد؛ و همیـن روایـت از نشـانه های آن اسـت.

27. سختیانی چشمۀ آب می جوشاَند
اسـت:  کـرده  روایـت  یـد  ز بـن  از عبدالواحـد  ذکـر سـند  بـا  األولیـاء: 5/3(  )ِحلیـة  ابوُنَعیـم 

ی  کـه و کـوه حـرا بودیـم. سـخت دچـار تشـنگی شـدم تـا آن جـا  »همـراه اّیـوب سـختیانی4 بـر 

اثـر عطـش را در چهـره ام دیـد و پرسـید: ›تـو را چـه رنجـی اسـت؟‹ گفتـم: ›تشـنگی؛ و بـر جـان 

گفتم: ›آری.‹ سـپس مرا سـوگند  گفت: ›آیا راز مرا می پوشـانی؟‹  ک شـده ام.‹  خویش بیمنا

1. المستدرک علی الّصحیحین: 128/3 ]138/3[ ضمن صحیح شمردنش. نیز ذهبی راویانش را ثقه شمرده است.

2. المستدرک علی الّصحیحین: 135/3 ]145/3[ ضمن صحیح شمردنش.

کم و ذهبی آن را صحیح شمرده اند. 3. المستدرک علی الّصحیحین: 142/3 ]153/3[. حا

4. به سال 121 درگذشت و شرح حالش در حلیة األولیاء )3/3-14( آمده است.
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کـه تـا زنـده اسـت، ایـن راز را بازنگویـم. پـس پایـش را بـر حـراء فشـار  داد و مـن سـوگند خـوردم 

داد و چشـمه ای جوشـید و مـن نوشـیدم تـا سـیراب شـدم و قـدری آب نیـز برداشـتم. ایـن خبـر 

را تـا زنـده بـود، بـا کسـی نگفتـم.«

ــوب ســختیانی در ســفر همــراه بودنــد.  ــا اّی گروهــی ب کــه  ــّروض الفائــق )ص126( آمــده  در ال

چــون از یافتــن آب درماندنــد، اّیــوب بــه آنــان گفــت: »آیــا تا زنده هســتم، راز مرا می پوشــانید؟« 

کــرد و آب از آن جوشــید و آنــان نوشــیدند. چــون بــه  گفتنــد: »آری.« پــس دایــره ای ترســیم 

گویــد: »خــود مــن آن  یــد  یــد آن خبــر را بازگفــت. عبدالواحــد بــن ز بصــره آمدنــد، َحّمــاد بــن ز

روز حضــور داشــتم.«

28. شیخی کاخی در بهشت می فروشد
بـن محّمـد عجمـی  نـزد حبیـب  بـه سـوی مّکـه می رفـت،  کـه  اهـل خراسـان  از  مـردی 

بصـری آمـد و بـه او گفـت: »ای شـیخ! برایـم خانـه ای بخر!« سـپس به او مبلغی داد و به سـوی 

مّکـه روان شـد. حبیـب آن مبلـغ را گرفـت و صدقـه داد. چـون مـرد بازآمـد، بـه حبیـب گفـت: 

کـه برایـم خریـده ای، ببـر و آن را نشـانم ده!« حبیـب گفـت: »آن خانـه را امـروز  »مـرا بـه خانـه ای 

کـه بمیـری، خواهـی دیـد.« مرد خراسـانی به او گفت: »ایـن را برایم در  نمی بینـی؛ بلکـه آن گاه 

کـن تـا بـا خـود بـه خراسـان ببـرم.« حبیـب برایـش نوشـت: »بسـم اهلل الّرحمـن  کاغـذی قبالـه 

کـه حبیـب در بهشـت خریـده و ویژگی هـا و بلنـدی اش  الّرحیـم. ایـن قبالـۀ قصـری اسـت 

چنیـن و چنـان اسـت.« سـپس نوشـته را ُمهـر نمـود و بـه آن مـرد سـپْرد. مـرد آن نوشـته را گرفـت 

گر مالت را بـه باد نداده  و بـه خراسـان نـزد خانـوادۀ خـود ُبـرد. بـه او گفتنـد: »تو دیوانه هسـتی! ا

کار یـک دیوانـه اسـت.« آن مـرد چنـدی  ی تـو را بـه سـوی آن خانـه می بـرد. اّمـا ایـن  بـودی، و

کفنـم  در  را  نوشـته  »ایـن  گفـت:  خاندانـش  بـه  فرارسـید،  مرگـش  هنـگام  چـون  و  یسـت  ز

کردنـد.  روانـش  قبـر  سـوی  بـه  و  نهادنـد  کفنـش  در  را  نوشـته  درگذشـت،  چـون  یـد!«  بگذار

که همان نوشـته در اتاق او اسـت و زیر آن نوشـته اند: »ای  صبحگاهان حبیب در بصره دید 
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گـذار نمـود.«  ی وا کـه بـرای آن مـرد خریـده بـودی، بـه و ابومحّمـد! همانـا خداونـد قصـری را 

گـذار نمود؛ و این هم  ی رفـت و گفـت: »خداونـد آن قصـر را به پدرتان وا حبیـب نـزد خانـوادۀ و

ی در قبـر  کـه همـراه و کـه همـان نوشـته ای اسـت  قبالـه آن!« پـس در آن نگریسـتند و دیدنـد 

نهاده بودند.

کننـدۀ  یـخ مدینـة دمشـق: 32/4 ]54/12 و 55[( ایـن خبـر را آورده و تهذیـب  کر )تار ابن عسـا

کر ایـن قّصـه را بـا دو  گفتـه اسـت: »حافـظ ابن عسـا یـخ دمشـق: 35/4[  ی ]تهذیـب تار کتـاب و

طریـق، یکـی طوالنـی و دیگـری مختصـر، آورده و مضمـون هـر دو یکـی اسـت. ایـن قّصـه تنهـا 

کـه مّدعیـان پیرامـون ایـن خبـر نگردنـد و آن را نردبانـی بـرای  ویـژۀ حبیـب بـوده و امیـد می بـرم 

کسـانی همچـون حبیـب را نمی تـوان مبنـای  خـوردن مـال مـردم بـه ناحـق نسـازند؛ زیـرا حـال 

سـنجش و قاعـدۀ عمـل قـرار داد.«

29. حاضر شدن فرد غایب با دعای معروف
کـه در دهـۀ هشـتم سـدۀ نهـم در  امـام ابومحّمـد ضیاءالّدیـن شـیخ احمـد وتـری شـافعی 

کرده انـد:  کـه از خلیـل بـن محّمـد صّیـاد نقـل  الّناظریـن: ص8( آورده  مصـر درگذشـته )روضـة 

رفتـم  )د.204/201/200(  َکْرخـی  معـروف  نـزد  و  گشـتم  اندوهگیـن  پـس  شـد.  ناپیـدا   »پـدرم 

را.‹  ›بازگشـتش  گفتـم:  می خواهـی؟‹  ›چـه  پرسـید:  اسـت.‹  شـده  ناپیـدا  ›پـدرم  گفتـم:  و 

گفت: ›بارخدایا! آسـمان، آسـمان توسـت و زمین، زمیِن تو.. محّمد را بیاور!‹ به دروازۀ شـام 

رفتـم و دیـدم پـدرم آن جـا ایسـتاده اسـت. گفتم: ›کجا بـودی؟‹ پاسـخ داد: ›همین لحظه در 

انبار1 بودم و نمی دانم چه شد!‹«

کاری را برای هر معروف و منکری روا می شـمرند؛ اّما  که چنین  شـگفتا از اندیشـه هایی 

که در مدینه بود و برای غسـل دادن  آن را از علی امیرالمؤمنین _ صلوات اهلل علیه _ روا نمی دانند 

کتاب: 21-15/5� سلمان در مدائن حضور یافت! بنگرید به: همین 

کنار فرات در غرب بغداد به فاصلۀ 10 فرسنگ بوده است. 1. انبار شهری نزدیک بلخ یا شهری 
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30. مردی چهارزانو نشسته در هوا
یفـة بـن قتـادۀ مرعشـی )د.207( گزارش 

َ
ابن جـوزی )صفـة الّصفـوه: 245/4 ]270/4[( از ُحذ

پاره هـای  از  بـر یکـی  زنـی  و  و مـن  کشـتی شکسـت  کـه  بـودم  کشـتی سـوار  »بـر  کـرده اسـت: 

گفـت: ›مـن بسـیار تشـنه هسـتم.‹ پـس از  یـا ماندیـم. زن  کشـتی افتادیـم و هفـت روز در در

کـه مـا را سـیراب فرمایـد. زنجیـری از آسـمان بـه سـوی مـا فـرود آمد که  خـدای تعالـی خواسـتم 

 کـوزه ای آب بـه آن بسـته شـده بـود. آن زن نوشـید و سـرم را بـاال بـردم تـا دنبالـۀ زنجیـر را ببینـم 

که مردی در هوا چهارزانو نشسـته و آن زنجیر را به دسـت دارد. پرسـیدم: ›کیسـتی؟‹  و دیدم 

گفـت: ›از آدمیانـم.‹ گفتـم: ›چـه چیـزی تو را به این جایگاه رسـانده؟‹ پاسـخ داد: ›خواسـتۀ 

خداونـد؟زع؟ را بـر خواسـتۀ نفسـم ترجیـح دادم؛ پس مـرا در جایی که می بینی، نشـاند.‹«

که این قّصه را می پذیرند، اّما خبر »فرش پرندۀ«  کسـانی  جای شـگفتی بسـیار اسـت از 

گران جلوه می کند! موالمـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟1 بر آنان 

که با ُخزاعی سخن می گوید 31. زنی جّنی 
ابن جـوزی )صفـة الّصفـوه: 205/2 ]364/2[( از احمـد بـن َنصـر ُخزاعـی2 یکـی از پیشـوایان 

گوشـش  پـس در  دیـدم.  افتـاده  را  »دیوانـه ای  اسـت:  کـرده  گـزارش  مشـهور سـّنت )د.231( 

گفـت: ›ای ابوعبـداهلل؛ تـو را بـه خـدا  ی بـا مـن سـخن  ذکـری خوانـدم. زنـی جّنـی از درون و

کنم؛ زیرا به مخلوق بودن قرآن اعتقاد دارد.‹« سوگند! بگذار او را خفه 

چـه فراخوانـِی ظریفـی بـه سـوی عقیـده ای باطـل! خداوند بـه آن زن جّنی دانشـمند خیر 

1. اشـاره اسـت بـه ماجـرای گفت و گـوی امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـا اصحـاب کهف و شـهادت ایشـان به والیـت و وصایت علی 
بـن ابی طالـب. بنگرید به: بحاراألنـوار: 144/39� 

2. وی در دوران خالفـت الواثـق بـاهلل کشـته شـد؛ زیـرا اعتقـاد بـه مخلـوق بـودن قـرآن و نفـی تشـبیه را نمی پذیرفـت. پـس بـر 
که در آن نوشـته شـده بود: »بسـم اهلل الّرحمن الّرحیم. این سـر احمد بن نصر بن مالک اسـت  کاغذی آویختند  گوشـش 
کـه بنـدۀ خـدا، امـام هـارون الواثـق بـاهلل امیرالمؤمنیـن، او را فراخوانـد تـا مخلـوق بـودن قـرآن و نفـی تشـبیه را بپذیـرد؛ و او 

یـد و نپذیرفـت و خداونـد وی را شـتابان بـه دوزخ فرسـتاد.« عنـاد ورز
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یم که ایـن اعتقاد  کـه می دانسـت قـرآن مخلوق نیسـت! خدای سـبحان را شـکر می گزار دهـد 

کنـون دیگـر کسـی نیسـت  ُسسـت ]= مخلـوق نبـودن قـرآن[ را بـا گذشـت زمـان باطـل نمـود و ا

کـه بـه آن بگرایـد و آن را بگزینـد.

32. سِر احمد ُخزاعی سخن می گوید
کرده انـد:  گـزارش  ـف 

َ
خطیـب و ابن جـوزی بـا ذکـر سـند از ابراهیـم بـن اسـماعیل بـن َخل

»احمـد بـن َنصـر دوسـت مـن بـود. هنگامـی کـه در جریاِن فتنۀ خلق قرآن کشـته شـد و سـرش 

ی قـرآن می خواَنـد. پس رفتم و شـبی نزدیک به سـر  یختنـد، مـرا خبـر دادنـد کـه سـر و را بـر دار آو

کـه بـر سـر اشـراف داشـته باشـم تـا سـحر مانـدم و نـزد او نگهبانـان پیـاده و سـواره  ی طـوری  و

کـه آن سـر چنیـن قـراءت  بودنـد و از او مراقبـت می کردنـد. چـون چشـم ها فروخفـت، شـنیدم 

کـه ]به زبان [ گویند ایمـان آوردیم آنـان را وامی گذارند و آزموده  کـه همین  کـرد: ›الـم. آیـا مـردم پنداشـته اند 

ید.« نمی شوند؟‹ ]عنکبوت/1 و 2[ پس تنم لرز

یختـن سـِر احمـد سـِر پـل،  کـه پـس از آو کامـل قاضـی، از پـدرش نقـل شـده  از احمـد بـن 

کـه آن سـر بـه سـوی  کـه شـبانه دیـده اسـت  کسـی را بـرای نگهبانـی از آن گماشـتند و او گفـت 

قبلـه می چرخـد و سـورۀ یـس را بـا زبانـی گویا قراءت می کند. چون از این ماجرا سـخن گفت، 

ک شـد و گریخـت. ی را احضـار کردنـد و او بـر جـان خویـش بیمنـا و

ف بن سـالم، پرسـیدند: »ای ابومحّمد! 
َ
کـه احمـد بـن َنصر کشـته شـد، از َخل نیـز آن گاه 

گفـت: »کـدام  کـه مـردم در آن هسـتند و دربـارۀ آن سـخن می گوینـد نمی شـنوی؟«  آیـا آنچـه 

کـه سـِر احمـد بـن َنصـر قـرآن می خواَنـد!« پاسـخ داد: »سـر یحیـی  گفتنـد: »گوینـد  سـخن را؟« 

یـخ بغـداد: 179/5؛ صفـة الّصفـوه: 205/2 ]364/2[( بـن زکرّیـا نیـز می خواْنـد.« )تار

گـران جلـوه نمی کنـد؛ و گمـان ندارم  ایـن حکایـت خنـده دار بـرای خطیـب و ابن جـوزی 

کـه آن را راسـت بشـمرند. اّمـا آن چـه در بـارۀ قـرآن خوانـدن سـِر موالمـان سـبط شـهید پیامبـر 
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کـه  گـران افتـاده _ بـا آن  ابوعبـداهلل _ صلـوات اهلل علیـه _ بـر نیـزه رسـیده1، بـر آن دو و همانندانشـان 

گذشـته مـورد اتفـاق بـوده _ پـس ایـن دروغ هـا را در برابـر آن  کرامـت در همـۀ دوران هـای  ایـن 

گرامی مخصوص پارۀ تن مصطفی؟ص؟ راپایین آورند! تراشیده اند تا این جایگاه 

33. پیامبر به ابوحنیفه افتخار می کند
از رسـول خـدا؟ص؟ نقـل شـده اسـت: »همانـا دیگر پیامبـران به من افتخـار می کنند و من 
کـه او نـزد پـروردگارم مردی باتقواسـت و گویا کوهی اسـت  نیـز بـه ابوحنیفـه افتخـار می نمایـم؛ 
کـه او را دوسـت بـدارد، مـرا  از دانـش و هماننـد یکـی از پیامبرهـای بنی اسـرائیل اسـت. هـر 

کرده است.« کند، با من دشمنی  ی دشمنی  که با و دوست داشته؛ و هر 

نیـز از آن حضـرت؟ص؟ نقـل شـده اسـت: »آدم بـه مـن افتخـار نمود و من به مـردی از اّمتم 
کـه نامـش ُنعمـان و کنیـه اش ابوحنیفه و چراغ اّمت من اسـت.« افتخـار می کنـم 

پیش تـر ایـن دو روایـت را همـراه بـا شـماری از آن چه غلوپـردازان در فضائل برای ابوحنیفه 
ساخته اند، در همین کتاب )278/5 و 279( آوردیم و یاد کردیم که گروهی از حنفیان گزافه گویی 

که وی را در قضاوت، از رسـول خدا؟ص؟ داناتر می دانند! را به جایی رسـانده اند 

کـه درزمـان  کـه ابوحنیفـه؟ضر؟ چنـدان پارسـابود  حریفیـش )الـّروض الفائـق: ص215( آورده 
گوشـت هیـچ  گوسـفند، از  گوسـفندی دزدیـده شـد و او تـا سـرآمدن عمـر متوّسـط یـک  ی  و

گوسـفندی نخـورد.

یـده که دو  کـدام خرافـه بخنـدم: ایـن که پیامبـر؟ص؟ به مـردی افتخار می ورز نمی دانـم بـر 
کـه پیامبـر افتخـار همـۀ جهانیـان اسـت و در میـان اّمتـش  بـار از کفـر توبـه داده شـد2، حـال آن 

کـه در لیلـة المبیـت در بسـتر رسـول  کسـی همچـون موالمـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ وجـود دارد 
خدا؟ص؟ خوابید و خداوند به او مباهات فرمود.3

1. این حدیث در بخش مناقب مسند و مرسل، به خواست خدای تعالی خواهد آمد.

کتاب )280/5( بنگرید. 2. به همین 

کتاب )48/2( آوردیم. 3. حدیثش را در همین 
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ی در قضـــاوت، از رســـول خـــدا؟ص؟ داناتـــر بـــوده اســـت!  کـــه و و یـــا بـــه ایـــن بخنـــدم 

ـــا ایـــن فقـــه را از اســـالم و  کجـــا آورده اســـت! آی ـــم ابوحنیفـــه ایـــن دانـــش و فقاهـــت را از  نمی دان

کابـــل یـــا بابـــل و یـــا ترمـــذ1 اخـــذ  گرفتـــه بـــود یـــا از غیـــر مســـلمانان  سرچشـــمۀ انـــوار پیامبـــر؟ص؟ 

کوبیـــدن بـــه دیـــوار است.مســـلمانان چـــه نیـــازی بـــه فقـــه دیگـــران  کـــه شایســـتۀ  نمـــوده بـــود 

کـــه  کـــه خداونـــد نعمـــت قضـــاوت و فقـــه اســـالم را بـــه ایشـــان عطـــا فرمـــوده  دارنـــد؛ حـــال آن 

ســـخن قطعـــی و نهایـــی را می گویـــد؟

گوســفنِد  کــه بــا فقــه ســودمندش در ماجــرای  ی بخنــدم  نیــز نمی دانــم آیــا بــه پارســایی و

کــه هیــچ فقیــه پارســایی در ایــن عقیــده بــا او همداســتان  یــده شــده، پیوســته اســت  دز

گوســفندان در همــۀ زمان هــا را حــالل دانســته و بــا اینکــه  نیســت؛ زیــرا اســالم خــوردن گوشــت 

گوســفندها دزدیــده شــده  در همــۀ شــهرها و جوامــع اســالمی، همــواره ممکــن اســت برخــی از 

کــه بیشــینۀ افــرادش از محــّل  کــه در شــبهه های نامحصــور  باشــند. اّمــا ایــن فقیــه نمی دانــد 

ــز و قطعــی نمی گــردد. شــاید نیــز ایــن را می دانــد؛ اّمــا عملــش  ابتــال بیــرون اســت، حکــم منّجَ

کــرده  گفتــه بــه انجامــش اقــرار  کــه خــودش  ی حیله گــری اســت؛ همــان حیله هایــی  از رو

کــه مشــغول فتــوا دادن  گویــد: »ابوحنیفــه را در مســجد الحــرام دیــدم  اســت! ابوعاصــم نبیــل 

کــه  کســی نیســت  گفــت: ›آیــا ایــن جــا  گرفتــه، آزارش می دهنــد. پــس  گــردش را  اســت و مــردم 

گفــت: ›آری.‹  گفتــم: ›ای ابوحنیفــه! پاســبان می خواهــی؟‹  پاســبانی بــرای مــا بیــاوَرد؟‹ 

ی آن هــا را خوانــد و مــن برخاســتم  کــه همــراه دارم، بــر مــن بخــوان!‹ و گفتــم: ›ایــن احادیــث را 

گفتــم: ›مــن فقــط پرســیدم: “پاســبان  کــو؟‹  یــش ایســتادم. پرســید: ›پــس پاســبان  و روبرو

کــه مــن، خــود، از  گفــت: ›بنگریــد  می خواهــی؟” و نگفتم:“پاســبان مــی آورم.”‹ ابوحنیفــه 

یــد!‹« )اخبارالّظــراف  کــودک بــا مــن حیلــه ورز کنــون ایــن  فــالن هنــگام بــه مــردم حیلــه می زنــم و ا

ابن جوزی: ص103 ]ص157[(

کابل دانسته اند. ابوعبدالّرحمان  1. اشاره است به زادگاه ابوحنیفه. حافظ ابوُنَعیم فضل بن دکین و جز او، اصل وی را از 
گوید: »وی از مردم بابل بود.« حارث بن ادریس اصلش را از ترمذ دانسته است. مقری 
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امـام اعظـم خواسـته اسـت بـا ایـن قّصـه، بـه پارسـایی تظاهـر نمایـد و آن را دامـی بـرای 

کـه  َحْفـص بـن عبدالّرحمـان  گرداَنـد؛ همچـون قّصـۀ دیگـرش در زمینـۀ محـراب  سـاده دالن 

گزاردم. چون نماز را پایان داد و در محراب نشسـت،  آورده اسـت: »پشـت سـر ابوحنیفه نماز 

کـه در محرابـی دارای تصویـر نمـاز بخوانـی؟‹ پاسـخ داد:  گفـت: ›آیـا روا اسـت  مـردی بـه او 

کـه دارای تصویر  کـه در ایـن محـراب نمـاز می خوانـم و تـا امـروز نمی دانسـتم  ›45 سـال اسـت 

گفـت: ›سـقف ایـن  اسـت!‹ سـپس فرمـان داد تـا آن تصاویـر را محـو سـازند. نیـز مـردی بـه او 

کـه در ایـن مسـجد هسـتم   مسـجد چـه زیبـا اسـت!‹ او پاسـخ داد: ›بیـش از 40 سـال اسـت 

کردری: 251/1[ و هنوز سقف آن را ندیده ام!‹« ]مناقب ابی حنیفه تألیف حافظ 

کـه چـرا آرای او  گاه سـازد  گوسـفند، خواننـدگان را آ ی در بـارۀ  شـاید نظـر ]و فتواهـای[ و

بـه شـهر رسـول خـدا؟ص؟ راه نیافـت. بـه محّمـد بـن مسـلمۀ  َمِدینـی گفتنـد: »نظـر ]و فتواهـای[ 

ابوحنیفـه بـه همـۀ شـهرها راه یافتـه، اّمـا بـه مدینـه درون نشـده اسـت!« پاسـخ داد: »ایـن از آن 

رو اسـت کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: ›بـر هـر روزنـی از روزن هـای ایـن شـهر فرشـته ای اسـت کـه 

نمی گـذارد دروغگـو و دّجالـی بـدان راه یابـد.‹ وسـخن ابوحنیفـه ازجنـس سـخنان دّجـاالن 

اسـت؛ پـس بدیـن شـهر راه نیافتـه اسـت.« )اخبـار الّظـراف ابن جـوزی: ص35 ]ص45 و 46[(

ناچیـز  آنهـا  برابـر  در  گوسـفند،  ماجـرای  کـه  بـود  قاعـده  ابوحنیفـه چنـدان خـالف  فقـه 

جـّراح1  بـن  َوکیـع  کـه  گشـت  یگـردان  رو م 
ّ
مسـل سـّنت  از  قـدر  آن  خویـش  فقـه  در  او  اسـت. 

کـه ابوحنیفـه بـا 200 حدیث از رسـول خـدا؟ص؟ مخالفت کرده اسـت.« ]اإلنتقاء  گفـت: »دیـدم 

یده،  کـه در دوسـتی بـا امامش غلـّو ورز تألیـف ابن   عبدالَبـّر: ص150[ اّمـا عبـداهلل بـن داوود حریبـی 

می گویـد: »مـردم را سـزا اسـت تـا در نمازشـان برای ابوحنیفـه دعا کنند؛ زیرا فقه و سـّنت های 

پیامبـر را بـرای آنهـا پـاس داشـته اسـت.« )البدایـة و الّنهایـه: 107/10 ]114/10[(

کـه از کتابی  گویـد: »از فـردی قابـل اعتماد شـنیدم  ـف مفتـاح الّسـعاده )70/2 ]181/2[( 
ّ
مؤل

1. حافـظ ابوسـفیان کوفـی، ثقـه و محـّدث و دارای حدیـث اسـتوار و قابـل اعتمـاد و واال مقـام و بلندمرتبـه و دارای حدیـث 
فـراوان و صاحـب فتـوا بـود کـه به سـال 196 درگذشـت. ]تهذیب الّتهذیـب: 114/11[

)167(
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امـام  مـادر  بـا  صـادق]؟ع؟[  جعفـر  امـام  و  نمـود  وفـات  ابوحنیفـه،  پـدر  ثابـت،  نمـود:  نقـل 

و در دامـان جعفـر صـادق  بـود  کـودک  ابوحنیفـه  و در آن هنـگام  کـرد  ازدواج  ابوحنیفـه ؟حر؟ 

گـر ایـن سـخن صحیـح باشـد، افتخـاری بـزرگ  گرفـت. ا پـرورش یافـت و دانشـش را از او فرا

برای ابوحنیفه است.«

حسـن ُنعمانـی )تعلیـق المفتـاح( در پـی ایـن مطلب آورده اسـت: »چگونـه می تواند موّجه 

کـه امـام ابوحنیفـه در کودکـی در دامـان امـام صادق پـرورش یافته باشـد؛ چرا  و معقـول باشـد 

کـه جعفـر صـادق بـه سـال 148 در 68 سـالگی وفـات نمـود و امـام ابوحنیفـه بـه سـال 150 

گفتـۀ بیشـینۀ موّرخـان بـه سـال 80 زاده شـد1. پـس هـر دو در یـک سـال زاده  درگذشـت و بـه 

کـه امـام  شـده اند و میـان وفاتشـان دو سـال اختـالف اسـت؛ یعنـی همسـال بوده انـد، نـه آن 

کودک و امام جعفر صادق سالمند بوده باشد. ابوحنیفه 

ال بــه الی آن چــه موّفــق بــن احمــد ]خطیــب خوارزمــی[ و حافــظ کــردری در زمینــۀ مناقــب 

کتابهــای شــرح حــال، در شــرح  ابوحنیفــه نوشــته اند و نیــز ضمــن آن چــه برخــی از حنفیــان در 

کــه نــام نیــک اســالم مقــّدس را  حــال وی آورده انــد، خرافــات و یاوه هــای فــراوان یافــت می شــود 

ــّوورزی در فضیلت هــا  ــا غل کــه ب زشــت می کنــد و عقــل و منطــق آن را روا نمی شــمَرد، مگــر آن 

ــین  ــام ابوالحس ــه ام ک ــت  ــده ام، آن اس ــه دی ک ــی  ــگفت ترین مطالب ــود. از ش ــت ش ــراه و تقوی هم

کــه چــون امــام ابوحنیفــه حّجــة الــوداع بــه جــای آوْرد، بــه  همدانــی در پایــان خزانــة المفتیــن آورده 

کنــد. پــس  کــه وی درون خانــۀ خــدا خلــوت  خادمــان کعبــه پاداشــی بســیار داد تــا اجــازه دادنــد 

کــه رســمش بــود، قــراءت را بــا تکیــه بــر پــای راســت  بــه درون رفــت و بــه نمــاز پرداخــت و چنــان 

ــا  ــه رکــوع رفــت و در رکعــت دوم، ب کــرد. ســپس ب ــراءت  ــرآن را ق کــه نیــم ق گاه  ــا آن  آغــاز نمــود ت

گفــت: ›خداونــدا!  کــرد و آن را ختــم نمــود. ســپس  تکیــه بــر پــای چــپ، نیــم دوم قــرآن را قــراءت 

کاســتی  ــه جــای نیــاوردم. پــس  کمــال بندگــی را برایــت ب ــا  ــد، شــناختم؛ اّم کــه بای ــو را چنــان  ت

کعبــه نــدا رســید:  گوشــۀ خانــۀ  کمــال معرفــت ببخشــای!‹ آن گاه، از  در خدمــت را در ازاِی 

که به سال 61 زاده شده است. ]وفیات األعیان: 413/5[ گفته اند  1. برخی 
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کــه  ›شــناختی و نیکــو شــناختی؛ خدمــت نمــودی و اخــالص ورزیــدی. تــو را و پیروانــت را و هــر 

تــا روز قیامــت بــر مذهــب تــو باشــد، آمرزیدیــم.‹« )مفتــاح الّســعاده: 82/2 ]192/2[(

کـه امـام ابوحنیفـه چـه مـّدت بـرای ختـم قـرآن عزیـز در  کاش می فهمیـدم  گویـد:  امینـی 

کـه خانـۀ خـدا برایـش خالی شـده بود! این در حالی اسـت  دو رکعـت صـرف نمـود، در حالـی 

گرفته و بـرای تبّرک  گـرد خانه را بـه انبوهی فرا کـه آن هنـگام از اّیـام موسـم حـج بـود و مـردم گردا

جسـتن خواسـتار درون شـدن در آن بودند. چگونه خادمان توانسـتند آن انبوه جمعّیت را در 

چنین زمان درازی از قصد و میل شدید خود بازدارند؟

کـه نیـم نخسـت قـرآن را بـا تکیـه بـر پـای راسـت  وانگهـی ایـن چـه عادتـی بـود از آن امـام 

گرفتـه بـود یـا از  و نیـم دیگـر را بـا تکیـه بـر پـای چـپ خوانـد؟ آیـا ایـن حکـم را از آیـه ای از قـرآن 

کـه از کسـی جـز او  کـه پیامبـر؟ص؟ آن را اظهـار نمـوده باشـد و یـا بدعتـی بـود  سـنّتی مـورد عمـل 

کـه بـرای سـالمت و حفـظ نیـرو و نشـاط بدنـی ایجـاد  نشـنیده ایم؟ آیـا در بازی هـای ورزشـی 

شده، چنین حرکتی وجود دارد؟ من نمی دانم.

گـــزاف را در برابـــر پـــروردگار ســـبحان  گـــران  ی توانســـت ایـــن اّدعـــای  نیـــز چگونـــه و

گســـتاخ بـــوده  جهانیـــان _ کـــه همـــۀ پوشـــیده ها و نهفته هـــا را می دانـــد _ داشـــته باشـــد؟ چـــه 

ـــاد! _  ـــش ب ـــر وی و خاندان ـــدا ب د خ و ـــم _ در ـــر خات ـــی پیامب ـــری، حّت ـــچ پیامب ـــه هی ک ـــوده  ـــی نم ـــه اّدعای ک

کـــه معرفـــت پیامبـــر؟ص؟ از او بیش تـــر بـــوده  بـــا آن همـــه معرفـــت، نداشـــته اند. تردیـــد نیســـت 

ــات  ــه در مناجـ کـ ــده  ــا از آن حضـــرت؟ص؟ روایـــت نشـ ــیده؛ اّمـ ــری رسـ ــّد بشـ ــه نهایـــت حـ و بـ

کانـــه خـــودرا در ایـــن ورطـــه انداختـــه باشـــد. ایـــن اّدعـــا تنهـــا از  یـــا دعایـــی ماننـــد امـــام بی با

ـــدا  ـــد، خ ـــه بای ک ـــان  ـــته و چن گش ـــه  ـــش فریفت ـــش خوی ـــه دان ـــه ب ک ـــد  ـــیفته برمی آی ـــانی خودش انس

را نشـــناخته باشـــد.

ی ایـن اّدعـا را در عالـِم شـهود ]=آشـکار [ نمـوده  کـه و کـرده  کـودن ایـن خبـر گمـان  ِی  راو

بـه دسـت  کـه  نـدا  ایـن  کـرده اسـت!  را تصدیـق  از عالـم غیـب، هاتفـی سـخنش  و سـپس 
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کـه بی ارزش ترین  گناه آلـود حدیث سـازان پدیـدار شـده، چیـزی جـز تبلیـغ بـرای او و مذهبـش 

ی  بـرای پیـروان مذهـب و را  ایـن بشـارت  اّمـت  گـر  ا را دارد، نیسـت.  فقـه مذاهـب اسـالمی 

راسـت شـمرده و آن را از جانـب صاحـب آن خانـه و نـه افسـانه ای دروغیـن دانسـته بـود، بایـد 

همـگان حنفـی می شـدند؛ اّمـا مـردم بـر صّحـت آن اتفاق نظـر ندارند، خواه ابوحنیفه خشـنود 

باشـد و خـواه ناخشـنود!

کـه عیسـی و مهـدی از مذهب امام  مـه َبْرَزْنجـی آورده 
ّ

کـه عال شـگفت تر از ایـن، سـخنی 

ی می کننـد و یکـی از مشـایخ طریقـت در هنـد، ضمـن نوشـته ای بـه زبـان  ابوحنیفـه؟ضر؟ پیـرو

کـرده اسـت. نیـز یکـی از حنفیـان  کـه در آن سـرزمین رواج دارد، از همیـن سـخن یـاد  فارسـی 

یـج می نمود و بـدان افتخار  یـس بـود، این سـخن را ترو کـه نشـانی از علـم داشـت عهـده دار تدر

یـد و در مجلـس درسـش در روضـۀ نبـوی، آن را توجیـه می کـرد. می ورز

گـزارش کـرده اسـت: »بـدان کـه خداونـد ابوحنیفـه  شـیخ علـی قـاری از یکـی از حنفیـان 

ی آن اسـت کـه خضر؟ع؟ هر  را بـه دانـش شـریعت و کرامـت، ویـژه سـاخت. از کرامت هـای و

ی می آمـد و تـا پنـج سـال احـکام شـریعت را از او فرامی گرفـت. چـون  روز هنـگام صبـح نـزد و

گر نزد تو منزلتی  ابوحنیفـه درگذشـت، خضـر بـا پروردگارش مناجات نمود و گفت: ›خدایـا! ا

که از درون قبر، بنا بر عادتش به من دانش بیاموزد تا شـریعت  دارم، به ابوحنیفه رخصت ده 

محّمـد؟ص؟ بـه صـورت کامـل بیامـوزم و هـم دانـای طریقـت شـوم و هـم حقیقـت.‹ ندا رسـید: 

›بـه سـوی قبـر او روان شـو و هـر چـه خواهـی، از او بیامـوز!‹ خضـر روان شـد و تـا 25 سـال دیگـر 

کـه همـۀ اسـتداللهای در احـکام شـرع و نظرّیـات  از او هرچـه خواسـت، آموخـت؛ چنـدان 

گرفت. مختلف را فرا

کنـم؟‹ نـدا  کنـون چـه  گفـت: ›خدایـا! ا کـرده،  سـپس خضـر بـا پـروردگارش مناجـات 

رسـید: ›بـه سـوی “صعالـک”1 رو و مشـغول عبـادت شـو تـا فرمانـم بـه تـو رسـد!‹ از آن پـس بـه 

1. در مصدر »صعانک« آمده است. )غ.(
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ی فرمـود: ›بـه فـالن مـکان رو و فالنـی را دانـش شـریعت بیامـوز!‹ خضر؟ع؟ چنیـن کرد. پس  و

کـه او را ابوالقاسـم قشـیری می گفتنـد و بسـیار  از مّدتـی در مـاوراء الّنهـر جوانـی پدیـدار شـد 

مـادرش را خدمـت و احتـرام می نمـود. خداونـد بـه خضر فرمان داد: ›به سـوی قشـیری رو و هر 

ی مـادرش را راضـی سـاخته اسـت.‹  گرفتـه ای، بـه او بیامـوز؛ زیـرا و چـه را از ابوحنیفـه؟ضر؟ فرا

کار  خضـر نـزد ابوالقاسـم آمـد و گفـت: ›تـو می خواسـتی برای کسـب دانش سـفر کنی؛ اّمـا این 

را بـرای خشـنودی مـادرت رهـا کـردی. خـدای تعالـی به من فرمـان داده که هر روز پیوسـته نزد 

ی می آمد و دانشـی را که در  تـو آیـم و بـه تـو دانـش بیامـوزم.‹ پـس تا سـه سـال هر روز خضر نـزد و

کـه حقایـق و نکته هـای  گرفتـه بـود، بـه او می آموخـت؛ چنـدان  طـول 30 سـال از ابوحنیفـه فرا

ی آموخـت و بدیـن سـان، قشـیری در روزگار خـود، نـام آور و یگانـه  دقیـق و داللت هـا را بـه و

گردانش فـراوان شـدند. کرامـت گشـت و مریـدان و شـا شـد و 1000 کتـاب نوشـت و صاحـب 

کـه هرگـز از شـیخ جـدا نمی شـد. شـیخ 1000  ی مریـدی بـزرگ و دیانت پیشـه داشـت  و

گفـت: ›فکـری  ی داد و  کتـاب از نوشـته های خـود را نـزد او شـمرد و در صندوقـی نهـاد و بـه و

]تـازه[ بـه نظـرم رسـیده. بـرو و ایـن صندوق را در جیحـون بینداز!‹ آن مریـد صندوق را گرفت 

کـه بـا خـود می گفـت: ›چگونـه نوشـته های شـیخ را در آب  و از نـزد شـیخ بیـرون آمـد، حـال آن 

انـدازم؟ مـی روم و کتاب هـا را نـگاه مـی دارم و بـه شـیخ می گویـم: “آن هـا را در آب انداختم.”‹

را در آب  گفـت: ›صنـدوق  و  آمـد  نـزد شـیخ  و سـپس  نـگاه داشـت  را  کتاب هـا  پـس 

گفـت: ›چیـزی ندیـدم.‹  انداختـم.‹ شـیخ پرسـید: ›در آن لحظـه چـه نشـانه ای دیـدی؟‹ 

را  آن  و خواسـت  رفـت  بـه سـوی صنـدوق  مریـد  بینـداز!‹  را  و صنـدوق  ›بـرو  گفـت:  شـیخ 

ی آسـان نبـود و هماننـد بـار نخسـت نـزد شـیخ آمـد. شـیخ پرسـید:  کار بـر و بینـدازد. اّمـا ایـن 

گفـت: ›چـه دیـدی؟‹ پاسـخ داد: ›چیـزی ندیـدم.‹  ›آن را انداختـی؟‹ پاسـخ داد: ›آری.‹ 

شـیخ گفـت: ›آن را نینداختـه ای. بـرو و آن را بینـداز؛ زیـرا در ایـن کار، بـرای مـن بـا خـدا سـّری 

نهفته است. فرمان مرا رد نکن!‹
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مریــد روان شــد و آن صنــدوق را انداخــت. دســتی از آب بیــرون آمــد و صنــدوق را 

گفــت: ›کیســتی؟‹ او در آب نــدا داد: ›مــن مأمــور شــده ام تــا امانــت شــیخ  گرفــت. مریــد بــه او 

را نــگاه دارم.‹ مریــد نــزد شــیخ بازگشــت. شــیخ بــه او گفــت: ›انداختی؟‹ پاســخ داد: ›آری.‹ 

کــه آب شــکافته شــد و دســتی از آن بیــرون آمــد   گفــت: ›چــه دیــدی؟‹ پاســخ داد: ›دیــدم 

گرفــت. مــن متحّیــر مانــده ام. راز ایــن ماجــرا چیســت؟‹ شــیخ پاســخ داد:  و صنــدوق را 

›رازش ایــن اســت: چــون قیامــت نزدیــک شــود و دّجــال خــروج نمایــد و عیســی در بیــت 

الَمْقــِدس فــرود آیــد، انجیــل را بــه کنــار خویــش گیــرد و گویــد: “کتــاب محّمدی کجا اســت؟” 

کتابــش حکــم نمایــم، نــه بــا  کــه در میــان شــما بــا  گویــد: “خداونــد بــه مــن فرمــان داده  یــا 

انجیــل.” ســپس همــۀ دنیــا را می گردنــد و ســرزمین ها را پشــت ســر می گذارنــد؛ اّمــا هیــچ 

کتابــی از شــرع محّمــدی نمی یابنــد. عیســی حیــران می ماَنــد و می گویــد: “خدایــا! جــز انجیــل 

کنــم؟” جبرئیــل فــرود می آیــد و  ــا چــه چیــز حکــم  کتابــی یافــت نمی شــود. میــان بندگانــت ب

نمــاز  رکعــت  آن دو  کنــار  و در  ی  رود جیحــون رو بــه  کــه  فرمــان داده  می گویــد: “خداونــد 

بگــزاری و بگویــی: ای امانــت دار صنــدوق ابوالقاســم قشــیری! آن صنــدوق را بــه مــن بســپار! 

کنــار جیحــون مــی رود و دو  کشــته ام.” عیســی بــه  مــن عیســی بــن مریــم هســتم و دّجــال را 

 رکعــت می گــزاَرد و همــان ســخن امــر شــدۀ جبرئیــل را می گویــد. پــس آب شــکاف برمــی دارد 

کتــاب در آن  گرفتــه، می گشــاید و ُمهــر ابوالقاســم را بــا 1000  و صنــدوق بیــرون می آیــد و او آن را 

“ابوالقاســم  از جبرئیــل می پرســد:  زنــده می گرداَنــد. ســپس  را  بــا همــان، شــرع  و  می یابــد 

چگونــه بــه ایــن مرتبــه رســید؟” او پاســخ می دهــد: “بــا خشــنودی مــادرش.”‹ ایــن حکایــت 

کتــاب انیــس الجلســاء نقــل شــده اســت.« )اإلشــاعه ألشــراط الّســاعه تألیــف ســّید محّمــد َبْرَزْنجــی  از 

مدنی: ص221-225 ]ص239-236[(

شـیخ علـی قـاری در رّد ایـن افسـانه چندیـن صفحـه قلم زده تا آن که گفته اسـت: »این 

گر  گونـه کسـان از فـرط تعّصـب و عنـاد، هیـچ هدفـی جز برتر شـمردن ابوحنیفه ندارنـد، حّتی ا
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کـه  ی  انبـوه و آنـان در بـارۀ فضیلت هـای  کفـر شـود.  بـه  پایـه باشـد و منجـر  پایـۀ سـخنان  بـر 

ی، بـه دروغ هـا و افتراهایـی راضی  گاه نیسـتند و از ایـن رو کتاب هـا دربـارۀ آن تألیـف شـده1، آ

گـر ابوحنیفـه؟ضر؟  کـه خـدا و رسـولش و خـود ابوحنیفـه بدان هـا راضـی نیسـتند و ا می شـوند 

ثابـت  ابوحنیفـه  فضیلت هـای  همـان  شـمرد.  خواهـد  کافـر  را  گوینـده اش  بشـنود،  را  آن هـا 

کفایت می کند و برای اثبات فضیلت او،  اسـت و به رشـتۀ تحریر درآمده، برای دوسـتارانش 

کاهنـده از شـأن پیامبـران نیـاز نیسـت. از مایه هـای شـگفتی  بـه سـخنان دروغ جعـل شـدۀ 

کـه ُقُهْسـتانی بـا آن فضـل و بزرگـی، برخـی از همیـن سـخنان را آورده و در شـرح خطبـۀ  اسـت 

که در فصل های  گونه  نقابه2 آورده است: ›چون عیسی فرود آید، به مذهب ابوحنیفه همان 

کـه فصل هـای شـش گانه چیسـت ]و چـه  کاش می دانسـتم  کنـد.‹  شـش گانه آورده، عمـل 

کـدام اسـت! اّنـا هلل و اّنـا الیـه راجعـون ... .« )اإلشـاعة ألشـراط  ارزشـی دارد[ و دلیـل ایـن سـخن 

الّساعه: ص230 ]ص243[(

کـه ابوحنیفـه؟حر؟ در خـواب دیـد  در مفتـاح الّسـعاده )275/1؛ 82/2 ]313/1؛ 193/2[( آمـده 

گردمـی آوَرد. از ایـن  ی را بـر سـینۀ خـود  کـه قبـر پیامبـر؟ص؟ را می شـکافد و اسـتخوان های و

خـواب یّکـه خـورد و بـه وحشـت افتـاد ]و آن را نـزد ابن سـیرین بیـان نمـود[. ابن سـیرین گفـت: 

»ایـن خـواب از آِن ابوحنیفـه اسـت.« او پاسـخ داد: »ابوحنیفـه خـود مـن هسـتم.« ابن سـیرین 

گفـت: »پشـتت را برهنـه کـن!« او جامـه از پشـتش کنـار زد و ابن سـیرین خالـی میان شـانه اش 

د و سـام بـر او! _ فرمـود: ›در اّمتـم مـردی  و کـه پیامبـر _ در کسـی اسـت  گفـت: »تـو همـان  دیـد و 

کـه او را ابوحنیفـه می گوینـد و میـان شـانه اش یک خال قـرار دارد. خدای  پدیـدار خواهـد شـد 

تعالـی بـه دسـت او دیـن مـرا زنـده می سـازد.‹« سـپس ابن سـیرین گفـت: »بیـم نداشـته بـاش! 

گفته بود. که ابن سیرین  پیامبر؟ص؟ شهر دانش است و تو به آن می رسی.« و همان شد 

1. همیـن کتاب هـای تألیـف شـده در زمینـۀ فضیلت هـای ابوحنیفه، چنین یاوه ها و دروغ های رنگ و لعاب دار هسـتند؛ 
گـر نخواهیـم بـه سـخنان باطل بی پایه اسـتناد کنیم، دیگر چیزی از آن هـا باقی نمی ماَند. و چـه بسـیار و فراواننـد! ا

که از اصل مأخذ برگرفتیم.)غ.( 2. درسِت آن، نقایه است 
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گرفتـــار  کســـانی مبتـــال و  کـــه بـــه چـــه  بخوانیـــد و بـــر اّمـــت رحمت شـــده محّمـــد بگرییـــد 

ــا  ــرد و چـــه چیـــزی آنـــان را از ایـــن یاوه هـ کـ ــه تواننـــد  گاه بی تجربـــه چـ ــاآ  شـــده اند. جاهـــالِن نـ

و افسانه ها نجات می بخشد؟

34. ابوُزْرعه سنگریزه را طال می کند
فـزر روایـت نمـوده اسـت: »ابوُزْرعـه  بـن  از خالـد  الُحّفـاظ: 174/1 ]185/1[(  ذهبـی )تذکـرة 

بـود و در  گرینـدگان  حیـاة بـن شـریح، پیشـواِی ]معنـوی[ سـرزمین مصـر )د.158( از بسـیار 

کـه در خلـوت و مشـغول دعـا بـود نشسـتم. بـه  تنگدسـتِی شـدید بـه سـر می ُبـرد. روزی نـزد او 

یـش را بـه  ی رو کنـد!‹ و گشایشـی عطـا  کـه خداونـد بـه خـودت  کنـی  گفتـم: ›کاش دعـا  او 

راسـت و چـپ گردانیـد و کسـی را ندیـد. پـس سـنگریزه ای برداشـت و بـه سـوی مـن انداخـت 

کـه زیباتـر از آن ندیـده بـودم. سـپس گفـت: ›هیـچ خیری در  گاه دیـدم ریـزه ای طـال اسـت  و نـا

دنیـا نیسـت، مگـر بـرای آخـرت.‹ آن گاه، گفـت: ›خداونـد می داند که مایۀ صـالح بندگانش 

کـن!‹ بـه خـدا سـوگند! از  گفـت: ›آن را مصـرف  کنـم؟‹  چیسـت.‹ پرسـیدم: ›بـا ایـن چـه 

کنـم.« هیبتـش نتوانسـتم بخشـش او را رد 

35. وضوی ابراهیم خراسانی
کرده است:  گزارش  یاِفعی )روض الّریاحین ]ص262 و 263[( از ابراهیم خراسانی )د.163( 

کی از نقره، نرم تر از ابریشـم، آن  کـوزه ای از گوهـر و مسـوا کـه  »روزی نیازمنـد وضـو شـدم و دیـدم 

ک را وانهـادم و رفتـم. در یکـی از  کـوزه و مسـوا گرفتـم و آن  ک زدم و وضـو  جـا اسـت. پـس مسـوا

گاه کسـی نـزد من پدیدار  سـفرهایم نیـز چنـد روز هیـچ انسـان یـا پرنـده یا جانداری را ندیدم. نا

کـه بـاِر دینـار بیـاوَرد!‹  گفـت: ›بـه ایـن درخـت بگـو  کجـا آمـد؛ و بـه مـن  کـه نمی دانـم از  شـد 

گاه خوشـه های  گفتـم: ›بـار دینـار بیـاور!‹ نیـاورد. خـودش بـه آن درخت گفت: ›بـار بیاور!‹ نا

گردانـدم و آن  ی  دینـار از درخـت آویـزان شـد و مـن سـرگرم نگریسـتن بـه آن شـدم. سـپس رو

شـخص را ندیـدم. دینارهـا نیـز بـر درخـت نبودند.«

)173(



211 غلّو ورزی فاحش

کـه چگونـه صفحـات  یخـش بگرییـد و ببینیـد  گویـد: بخوانیـد و بـر اسـالم و تار امینـی 

یخ بس زشت و ناهنجار شده است! این تار

36. ماجشون می میرد و زنده می شود
ابی ســلمۀ  بــن  یعقــوب  ابویوســف  حــال  شــرح  در  ابی  َشــیبه1  بــن  یعقــوب  حافــظ 

ــا ذکــر ســند از ابن ماجشــون آورده اســت: »ماجشــون  ُقَرشــّی، مشــهور بــه ماجشــون )د.164( ب

درگذشــت. او را بــر تخــت غســل نهادیــم و غســل دهنــده ای درآمــد تــا او را غســل دهــد. دیــد 

کــه رگــی می جنبــد  گفــت: ›می بینــم  کــرد و  ی   کــه رگــی پاییــن پایــش می جنبــد. بــه مــا رو

کــه دیــده بودیــم،  کنــم.‹ پــس بــه همیــن دلیــل  ی شــتاب  کار و کــه در  و صــالح نمی دانــم 

ــار غســل دهنــده همــان  ــد و دیگــر ب ــاز مــردم آمدن ــردای آن روز، ب ــم. ف ــه آوردی ــرای مــردم بهان ب

رگ را در جنبــش دیــد؛ و بــرای مــردم عــذر آوردیــم. روز ســوم نیــز چنیــن شــد و مــردم می رفتنــد 

ــم شــربت  گفــت: ›برای ــد. روز ســوم برخاســت و نشســت و  ی نمــاز بگزارن ــر و ــا ب ــد ت و می آمدن

کــه چــه  کــن  گاه  گفتیــم: ›مــا را آ یــد!‹ برایــش شــربت آوردیــم و آن را نوشــید.  قــاووت بیاور

دیــدی!‹ پاســخ داد: ›می گویــم. روحــم بــه پــرواز درآمــد و فرشــته ای مــرا بــاال بــرد تــا بــه آســمان 

گشــوده شــد. بــه همیــن ترتیــب بــاال  گشــودنش را نمــود؛ و برایــش  نخســت رســید ودرخواســت 

کیســت؟” پاســخ داد: “ماجشــون.”  رفــت تــا بــه آســمان هفتــم رســید. از او پرســیدند: “بــا تــو 

ی نرســیده و از عمــرش فــالن انــدازه ســال و فــالن انــدازه مــاه  گفتنــد: “هنــوز اجــل و  بــه او 

و فــالن انــدازه روز و ســاعت باقــی مانــده اســت.” ســپس مرا فــرود آورد و پیامبــر؟ص؟ را دیدم که 

ی نشســته اند.  ی و ابوبکــر ســمت راســت و عمــر ســمت چــپ و عمــر بــن عبدالعزیــز رو بــه رو

کیســت؟” پاســخ داد: “عمــر بــن عبدالعزیــز.”  گفتــم: “ایــن  کــه همراهــم بــود،  بــه فرشــته ای 

ی در زمانــۀ ســتم، بــه حــق عمــل  گفــت: “و گفتــم: “او بــه رســول خــدا بســیار نزدیــک اســت!” 

کردنــد.”‹« کــرد؛ اّمــا آن دو در زمانــۀ حــق، بــه حــق عمــل 

1. درسِت آن، یعقوب بن شیبه است.)غ.(
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کســان  یــخ مدینــة دمشــق ]43/28 و 44[( ایــن روایــت را آورده و ایــن  کر )مختصــر تار ابن عســا

ــکان )وفیــات األعیــان: 461/2 ]376/6[(؛ یاِفعــی )مــرآة الجنــان: 
ّ
کرده انــد: ابن خل نیــز از آن یــاد 

هــب: 
ّ

351/1(؛ ابن َحَجــر )تهذیــب الّتهذیــب: 389/11 ]341/11[(؛ ابوالفــالح حنبلــی )شــذرات الذ

�)]290/2[  259/1

کـه فرشـتۀ  کـه در میـان اّمـت اسـالمی کسـی یافـت شـود  گمـان نمی کـردم  گویـد:  امینـی 

کـه ایـن  کـه زمـان مـرگ انسـان ها را نمی دانـد؛ حـال آن  مأمـور سـتاندن جان هـا را مّتهـم سـازد 

گماشـته  کـه بـر شـما  گماشـته شـده اسـت: »بگـو: فرشـته مـرگ  فرشـته از جانـب خـدای عزیـز دانـا 

شده جان شما را برگیرد.« ]سجده/11[ و یا او را به خودرأیی در ستاندن روح پیش از ارادۀ خدای 

که این سخنان در قرآن آمده است: سبحان مّتهم سازد؛ در حالی 
که جانها را هنگام مرگشان می گیرد. ]زمر/42[ _ خداست 

کند و بمیراند. ]مؤمنون/80[ که زنده  _ و اوست 

]آل  دار.  مــّدت  ]اســت [  خــدا، سرنوشــتی  اذن  بــه  جــز  بمیــرد  کــه  نشــاید  را  کــس  هیــچ  _ و 

]145 عمــران/

_ هیــچ خدایــی جــز او نیســت، زنــده می کنــد و می میرانــد، پــروردگار شــما و پــروردگار پــدران 

پیشــین شماســت. ]دخــان/8[

ِگلــی بیافریــد، ســپس مّدتــی را مقــّرر نمــود؛ و مّدتــی معّیــن نــزد او اســت.  کــه شــما را از  _ اوســت 

]انعــام/2[

کــرد  گروهــی را مدتــی اســت. پــس چــون مدتشــان بــه ســر آیــد نــه ســاعتی درنــگ تواننــد  _ و هــر 

گیرنــد. ]اعــراف/34[ و نــه پیشــی 

واپــس  نامبــرده  تــا مدتــی  را  آنــان  لیکــن  و  وانگــذارد  )زمیــن(  آن  بــر  را  _ هیــچ جنبنــده ای 

]نحــل/61[ مــی دارد. 

_ هیــچ جنبنــده ای بــر پشــت آن _ زمیــن _ نمی گــذارد، و لیکــن آنــان را تــا مدتــی نامبــرده واپــس 

مــی دارد. ]فاطر/45[

ــی  ــا مدت ــگاه مــی دارد و آن دیگــر را ت ــرده اســت ن ک ــر مرگشــان  کــه حکــم ب _ پــس آن ]جــان [ را 

]زمــر/42[ بازمی فرســتد.  نامبــرده 
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گر می دانستید. ]نوح/4[ _ مدت و اجل خدای چون فرا رسد واپس نیفتد، ا

_ پس چون مدتشان فرارسد همانا خداوند به ]احوال [ بندگان خود بیناست. ]فاطر/45[

کـه پـس از جـدا شـدن روح نیـز یکـی از اعضـای فـرد مـرده امـکان دارد  نیـز نمی دانسـتم 

کدام ارتباط به روح قبض  که رگ ماجشـون در طول آن سـه روز با  تکان بخورد پس ندانسـتم 

کـدام مرکـز محـّرِک بـدن ارتبـاط داشـت. ی تـکان می خـوْرد و آن رگ جنبـده بـه  شـدۀ و

کـه فرشـتۀ مـرگ هر بار  کـه آسـمان های بـاال، درهـای بسـته شـده ای دارنـد  و نمی دانسـتم 

گشـودنش را می کنـد و سـپس آن در  کنـار آن می ایسـتد و درخواسـت  کـه روحـی را می سـتاَند، 

گشوده می شود. برایش 

کنـد و سـه روزۀ فرشـتۀ مـرگ بـرای همراهـی بـا روح  کـه ایـن حرکـت  کاش می فهمیـدم  و 

ـی بـرای همـۀ روح هـا اسـت!
ّ
کل ماجشـون، تنهـا از آِن او بـوده یـا حالـت 

کـه در آن روزگار بـر مـردم حکـم می رانـد،  آری؛ تبلیغـات بـه نفـع دسـتگاه سـتمگر امـوی 

همۀ این ها را روا می سازد!

37. رقعه ای از جانب خدا برای احمد، پیشوای حنبلیان
ی  کـه رو آمـد. در هنگامـی  ی  بـه عیـادت و رملّیـه  آمنـۀ  و  بیمـار شـد  بـن حـارث  ِبْشـر 

نگریسـت  آمنـه  بـه  پـس  آمـد.  ی  نـزد و بـرای عیادتـش  بـن حنبـل  امـام احمـد  بـود،  بشـر   نـزد 

گفـت: »بـه درگاه خـدا بـرای  کنـد!« ِبْشـر بـه آمنـه  گفـت: »از او بخـواه تـا بـرای مـا دعـا  و بـه ِبْشـر 

گفـت: »بارخدایـا! ِبْشـر بـن حـارث و احمـد بـن حنبـل از دوزخ بـه تـو پنـاه  کـن!« آمنـه  مـا دعـا 

گفـت:  گیـر، ای مهرورزتریـِن مهـرورزان!« امـام احمـد؟ضر؟  می جوینـد؛ پـس آن دو را در پنـاه 

کـه در آن نوشـته شـده بـود: ›بسـم اهلل  »چـون شـب فرارسـید، رقعـه از آسـمان بـر مـن فروافتـاد 

الّرحمـن الّرحیـم. آن خواسـته را برایـت بـه جـای آوردیـم و نـزد مـا بیـش از ایـن نیـز هسـت.‹«

یـخ مدینـة دمشـق: 48/2(؛  کر )تار کرده انـد: ابن عسـا کسـان بـا ذکـر سـند روایـت  آن را ایـن 

�)]305/4[  278/4 الّصفـوه:  )صفـة  ابن جـوزی 
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38. فرستادۀ الیاس و یک فرشته به سوی احمد
ابن جوزی )مناقب احمد بن حنبل: ص143 ]ص190 و 191[( با ذکر سند از ابو َحْفص قاضی 

یای  یای هند نزد ابوعبداهلل احمد بن حنبل آمد و گفت: »من مردی از در آورده که مردی از در

کشتی مان آسیب دید. دو تن سوار بر موج  که به سوی چین در حرکت بودم و  هند هستم 

یا به سوی من آمدند و یکی از آن دو به من گفت: ›آیا دوست می داری که خداوند نجاتت  در

کیست و شما دو تن  گفتم: ›احمد  بخشد تا از جانب ما به احمد بن حنبل سالم رسانی؟‹ 

یا  _ خدایتان رحمت کند! _ کیستید؟‹ پاسخ داد: ›من الیاس هستم و این فرشتۀ مأمور جزایر در

یا مرا سخت تکان داد  است؛ و احمد بن حنبل در عراق است.‹ گفتم: ›چنین باد!‹ پس در

کنون آمده ام تا از جانب آن دو به تو سالم برسانم.« ه هستم. ا
َّ
که در ساحل ُاُبل گاه دیدم  و نا

39. درخت خرما با قلم احمد بار می آوَرد
ابوطالـب علـی بـن احمـد گویـد: »ابوعبداهلل امال می کرد و من می نوشـتم. روزی که به این 

منظـور نـزد وی بـودم، قلمـم شکسـت. او قلمـی برگرفـت و بـه مـن داد. بـا همـان قلم نـزد ابوعلی 

جعفـری آمـدم و گفتـم: ›ایـن قلـم ابوعبداهلل اسـت که به مـن داد.‹ وی به غالمش گفت: ›این 

که بار آوَرد!‹ غالم آن را در درخت نهاد و بار آورد.«  قلم را بگیر و در درخت خرما قرار ده؛ امید 

)مختصـر طبقات الحنابله: ص11 ]ص15[(

40. بند شلوار احمد
کرده انـد چون احمد  کـه روایـت  ابن َکثیـر )البدایـة و الّنهایـه: 335/10 ]368/10 و 369[( آورده 

بـن حنبـل را بـه فرمـان معتصـم سـِر پـا نگاه داشـتند تـا ضربتش کنند، بند شـلوارش جدا شـد 

از خـدا چیـزی  و  لـب جنبانـد  پـس  گـردد.  آشـکار  و عورتـش  بیفتـد  کـه شـلوارش  ترسـید  و 

گفـت: »ای  ی چنیـن  کـه و گفته انـد  و  بازگشـت.  بـه حـال سـابق  پـس شـلوارش  خواسـت؛ 

کـه مـن بـه حـق و بـرای تـو بـه پـا  گـر می دانـی  فریـادرس فریادخواهـان؛ ای خـدای جهانیـان! ا

خواسته ام، عورتم را آشکار مگردان!«

)177(
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کرامت احمد گرفتگی و  41. آتش سوزی و آب 
ابن جـوزی )مناقـب احمـد بـن حنبـل: ص297 ]ص399 و 400[( بـا ذکـر سـند از فاطمـه، دختـر 

گرفتـه بـود   احمـد، آورده اسـت: »در خانـۀ بـرادرم صالـح آتـش افتـاد. او از مردمـی توانگـر همسـر 

و برایـش جهـازی در حـدود 4000 دینـار آورده بودنـد و آتـش آن جهـاز را نابـود سـاخت. صالـح 

گفـت: ›از سـوختن هیـچ یـک از این هـا غـم نـدارم، مگـر جامه ای که پـدرم در آن نمـاز می خواْند 

گاه آتش فرونشسـت و چـون به درون رفتند، آن جامه  و مـن بـرای تبـّرک بـا آن نماز می گزاردم.‹ نا

را بـر تختـی یافتنـد کـه آتـش همـۀ پیرامونـش را سـوخته و این جامه سـالم مانـده بود.«

کـه در خانـۀ  گـزارش شـده  ینبـی  گویـد: »از قاضـی القضـاة علـی بـن حسـین ز ابن جـوزی 

بازمانـدگان احمـد آتـش افتـاد و همـه چیـز سـوخت، مگر کتابی که احمد در آن خّطی نوشـته 

کـه به خـّط احمـد بود.« بـود 

نیـز گویـد: »بـه سـال 554 بغـداد زیـر آب رفـت و همـۀ کتاب هایـم غرق شـد، مگر کتابی 

کـه در آن، دو صفحـه بـه خـّط امـام احمد بود.«

یدادهــای ســال 725 )در پایــان الِعَبــر فــی خبــر مــن غبــر ]71/4 و 72[(  کــرد از رو ذهبــی در یــاد 

کــه مقبــرۀ امــام  و نیــز یاِفعــی )مــرآة الجنــان: 273/4( آورده انــد: »از نشــانه های خــدا آن اســت 

ــک  ــدازۀ ی ــه ان ــود. آب ب ی در آن ب ــح و ــه ضری ک ــی  ــر اتاق ــت، مگ گرف ــل را آب  ــن حنب ــد ب احم

یاهــا خشــک ماندنــد و همچنــان  یاهــا رور ذراع در داالن بــاال آمــد و بــه فرمــان خــدا ایســتاد و بور

گشــته اســت. آن ســیل پاره چوب هــای بــزرگ  ی آن مانــده بــود. ایــن خبرنــزد مــا ثابــت  غبــار رو

هــب: 66/6 ]119/8[؛ صلــح 
ّ

و مارهایــی بــا شــکل های شــگفت، بــا خــود آورده بــود.« )شــذرات الذ

اإلخــوان خالــدی: ص98(

کـه هیـچ نشـانه ای از آن  کرامـت آن اسـت  گـواه بـرای درسـتی ایـن  گویـد: برتریـن  امینـی 

گویا هرگز وجود نداشـته  مرقد عظیم باقی نمانده و سـیل آن را با خود برده و نشـانش را زدوده؛ 

گذشته شده است! و حکایت دیروز 

)178(
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42. خداوند هر سال احمد را زیارت می کند
ابن جـوزی )مناقـب احمـد بـن حنبـل: ص454 ]ص607[( از ابوبکـر بـن مـکارم بـن ابی  َیْعلـٰی 

مـاه  از رسـیدن  پیـش  از سـال ها  یکـی  »در  نقـل می کنـد:  بـوده،  بشـیخی صالـح  کـه  حربـی 

بـه  کـه  از مـاه رمضـان در خـواب دیـدم  یـد. شـبی  رمضـان، چنـد روز بارانـی بـس شـدید بار

کـه قبـرش  کنـم. دیـدم  یـارت  عـادت خویـش، بـه قبـر امـام احمـد بـن حنبـل رفتـه ام تـا او را ز

بـه زمیـن چسـبیده و تنهـا بـه انـدازۀ یـک یـا دو َرج از زمیـن فاصلـه دارد. بـا خـود گفتـم: ›حتمًا 

ی از درون قبـر  کـه و بـاران فـراوان قبـر امـام احمـد را بـه ایـن شـکل درآمـده اسـت.‹ شـنیدم 

یارت هر  یـارت من آمده اسـت. راز ز گفـت: ›نـه؛ بلکـه ایـن بـر اثـر هیبت حق؟زع؟ اسـت که به ز

کالم من ]قرآن[  که تو  ساله اش را از او پرسیدم؛ و او؟زع؟ فرمود: “ای احمد! این از آن رو است 

گشـوده می شـود و در محراب هـا تـالوت می گـردد.”‹  کالمـم ]قـرآن[  کنـون  را یـاری نمـودی1 و ا

کـه  گفتـم: ›سـرورم! ایـن چـه رازی اسـت  ی آوردم و آن را بوسـیدم و  پـس بـه سـوی قبـرش رو

هیـچ قبـری را جـز تـو نمی بوسـند؟‹ پاسـخ داد: ›فرزنـدم! ایـن بخاطـر تکریـم من نیسـت؛ بلکه 

کـس مـرا  کـه هـر  بخاطـر رسـول خـدا؟ص؟ اسـت؛ زیـرا چنـد تـار مـوی او همـراه مـن اسـت. هـال 

گفـت.« کنـد2.‹ ایـن سـخن را دو بـار  یارتـم  دوسـت دارد، در مـاه رمضـان ز

یارت احمد بن  در همیـن کتـاب )197/5-201( هماننـد ایـن جلوه های غلـّو را در بحث از ز

گـر چنیـن خـواب   حنبـل، پیشـوای حنبلیـان، آوردیـم. بـدان بحـث بنگریـد! چـه خـوب بـود ا

و خیال هایی درست می بود!

43. احمد و دو فرشتۀ نکیر و منکر
کـرده  یـاد  احمـد  بـن  عبـداهلل  از  ]ص606[(  ص454  حنبـل:  بـن  احمـد  )مناقـب  ابن جـوزی 

یـد.‹  کـرد؟‹ پاسـخ داد: ›مـرا آمرز گفتـم: ›خـدا بـا تـو چـه  اسـت: »پـدرم را در خـواب دیـدم و 

که احمد با آن مخالف بود. )ن.( 1. اشاره است به ماجرای اختالف ها بر سر خلق قرآن 

2. در اصل مأخذ آمده است: »چرا مرا زیارت نمی کند؟«)غ.(
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گفتند: “پروردگارت  گفت: ›آری. به من  پرسـیدم: ›آیا نکیر و منکر هم به سـراغت آمدند؟‹ 

گفتند: “ای ابوعبداهلل! ما  کیسـت؟” پاسـخ دادم: “سـبحان اهلل! آیا از من شـرم نمی کنید؟” 

کار امـر شـده ایم.”‹« کـه بـه ایـن  را معـذور دار؛ 

گوید: چه جرأتی دارد امام احمد در برابر آن دو فرشتۀ بزرگوار، در چنین تنگنای  امینی 

ی در بارۀ سؤال و جواب قبر که به فرمان خدای واالی 
ّ
سختی! و چه بی خبر است از قانون کل

گفتار خشن با آن دو فرشته رو به رو می شود! ]در  که با این  عزیز صورت می پذیرد؛ تا آن جا 

که چون نکیر  کیست و چه شأن و جایگاهی دارد ؟ در روایتی آمده   قیاس با عمر[ احمد 

گفتۀ عکرمه، بسیار پرهیبت بود. او  که به  ی به لرزه افتاد؛ با آن  و منکر نزد عمر درآمدند، و

که روزی حجامت گری را خواست. عمر سینه اش را صاف  ی چندان بود  می گوید: هیبِت و

ی 40 درهم داد.  کرد و صدای آن چندان مهیب بود که بادی از حجامت گر رها شد. عمر به و

یخ عمر بن الخّطاب: ص99 ]ص125[؛  یخ بغداد: 215/14؛ تار )الّطبقات الکبرٰی: 206/3 ]287/3[؛ تار

کنز العّمال: 331/6 ]564/12[(

گونـۀ آن دو  بـر  امـام احمـد  کـه  باشـند  را شـکرگزار  بایـد خـدای سـبحان  آن دو فرشـته 

کـه بـه اّدعـای ابوهریره، موسـی]؟ع؟[ با فرشـتۀ مرگ  سـیلی نـزد تـا چشمشـان را درآوَرد؛ چنـان 

که  گفت: »مرا به سـوی بنده ای فرسـتادی  کرد و آن فرشـته نزد پروردگارش بازگشـت و  چنین 

کـه در الّسـنن الکبـری  خواهـان مـرگ نیسـت!« و خداونـد چشـمش را بـه او بازگرداْنـد؛ چنـان 

تألیف نسائی )118/4(1 آمده است.

بنگریـد بـه: صحیـح بخـاری، أبـواب الجنائـز: 158/1 ]449/1[؛ همـان، بـاب وفـاة موسـی: 163/2 

]1250/3[؛ صحیـح مسـلم: 309/2 ]521/4[؛ مسـند احمـد: 315/2 ]606/2[؛ عرائـس المجالـس َثْعلبـی: 

]ص247[� ص139 

ـف بـوده، آمـده؛ اّمـا از چـاپ مـورد اسـتناد مـا 
ّ
کـه مـورد اسـتناد جنـاب مؤل 1. ایـن حدیـث در چـاپ دار الکتـاب العربـی 

حـذف شـده اسـت.)غ.(
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کـه رسـول خـدا؟ص؟  یـخ األمـم و الملـوک: 224/1 ]434/1[( چنیـن اسـت  عبـارت طبـری )تار

گونـۀ وی  کـه نـزد موسـی آمـد. موسـی بـر  فرمـود: »فرشـتۀ مـرگ آشـکارا نـزد مـردم می آمـد تـا آن 

گفـت: ›پـروردگارا! بنـده ات موسـی چشـم  سـیلی زد و چشـمش را درآورد. فرشـته بازگشـت و 

گـر بـه سـبب جایگاهـش نـزد تـو نبـود، ]چشـِم[ او را می شـکافتم!‹ خداونـد فرمـود:  مـرا درآورد. ا

›نـزد بنـده ام موسـی بـرو و بـه او بگـو کـه کـف دسـتش را پشـت گاوی نـر بنهـد؛ بـه ازای هـر تار مو 

کـه زیـر دسـتش می گـذرد، یـک سـال بـه عمـرش می افزایـم. او را اختیـار ده کـه یا ایـن کار را کند 

کنـون بمیـرد!‹ فرشـته نـزد موسـی آمـد و ایـن اختیـار را بـه او داد. موسـی گفـت: ›پـس از آن  و یـا ا

کنـون می میـرم.‹  سـال ها چـه خواهـد شـد؟‹ پاسـخ داد: ›خواهـی مـرد.‹ موسـی گفـت: ›پـس ا

سـپس فرشـته او را بوییـد و جانـش را سـتاند. از آن پـس دیگـر پنهانـی نـزد مـردم آمـد.«

کـرده اسـت: »فرشـتۀ مـرگ آشـکارا به  حکیـم ِترِمـذی بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت 

گونـه اش سـیلی زد و چشـمش را  کـه بـه سـراغ موسـی رفـت و او بـر  سـراغ مـردم می آمـد تـا آن 

درآورد. از آن پـس دیگـر پنهانـی بـه سـراغ مـردم می آیـد.« ایـن را شـعرانی )مختصـر تذکـرة الُقْرُطبی: 

ص29 ]ص43[( آورده اسـت.

کـه نیرومنـدی و قـدرت از سـوی خداونـدی  چـه درمانـده اسـت ایـن فرشـته  _ فرشـته ای 

که انسـانی بر  گرفتنش بسـیار سـخت اسـت، در او قرار داده شـده اسـت _ تا آن جا  که به قهر 

بـا  بـه او سـیلی زنـد و چشـمش را درآوَرد! آن گاه، چنـان تـرس  او چیرگـی یافـت و توانسـت 

کـه مأمور  کـه از آدمیـان تحـت اختیـار و تصّرفـش پنهـان گشـته؛ آدمیانـی  وجـودش درآمیختـه 

کرامـت ندارنـد تـا از  سـتاندن جـان ایشـان اسـت و همچـون موسـای پیامبـر؟ع؟ نـزد خداونـد 

کند! سیلی آنان پروا 

کـه چـرا خدای سـبحان که فرشـتۀ مرگ را فرسـتاده، بـه او چندان  جـای شـگفتی اسـت 

کـه می دانـد آفریدگانـش کیانند و در  گـردد؛ حال آن  کـه بـر همـۀ قدرت هـا چیـره  قـدرت نـداده 

را  چشـمش  و  زد  خواهـد  سـیلی  را  او  کـرده،  گسـتاخی  فرسـتاده اش  بـر  کسـی  آنـان،  میـان 
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یده، خـود را از  کـه ایـن فرشـته از او بیـم ورز درخواهـد آورد؛ و نیـز درمیانشـان کسـی خواهـد بـود 

ی غفلـت بـود یـا خزانـۀ قدرتـش پایـان پذیرفـت یا او  کار از رو ی پنهـان خواهـد نمـود! آیـا ایـن  و

یـا  و  دارد  ی  رو واقعـه  ایـن  آن کـه  تـا  شـد  خواهـد  چـه  نمی دانسـت  اسـت،  غیـب  دانـای  کـه 

کـه بـر سـختی ها چیره  فرشـتگان مـوّکل جهـان ملکـوت تـا زمـان موسـی، آمـوزش ندیـده بودنـد 

کـردن خـود هنـگام انجـام وظیفـه، بدیشـان آمـوزش داده شـد  گردنـد و سـپس قانـوِن پنهـان 

گویند، بسی واالتر است. گشت؟ خداوند از آن چه ستمگران  میانشان جاری 

د بـاد! _ بیاییـد  و نیـز بـا مـن بـه سـراغ پیامبـر معصـوم، موسـی _ بـر پیامبـر مـا و خاندانـش و او در

کـه می دانـد او فرسـتادۀ  گسـتاخی مـی ورزد، حـال آن  کـه چگونـه بـر فرشـتۀ مـرگ  تـا ببینیـد 

کـه مـدت زندگانـی بنـدگان سـرآید، لحظـه ای اجلشـان پـس   خـدای بـزرگ اسـت و هنگامـی 

و پیش نخواهد شـد و سـیلی زدن و چشـم درآوردن سـودی برایش نخواهد داشـت! به فرض 

کنـد، فرسـتاده ای نیرومندتـر بـه  کـه آن فرسـتاده از او بگریـزد یـا بـا نظـم و آرامـش عقب نشـینی 

ی را خواهـد سـتاْند و از قضـای او  گزیـر خـدای سـبحان جـان و سـراغش خواهـد آمـد؛ زیـرا نا

کـه از چنـگ ایـن فرشـته نیـز بگریـزد؛ آیـا از قـدرت فرسـتندۀ انتقام گیـر  گیریـم  گریـزی نیسـت. 

کـه با این رفتار در برابر نماینده اش، او را به خشـم  قدرتمنـدش نیـز خواهـد گریخـت، حـال آن 

کنـاد و از همـۀ  آورده اسـت؟ خداونـد دروغ و بهتـان بـر خـود و رسـول و فرشـتگانش را لعنـت 

گناه پیشـه انتقـام کشـد! دروغ زنـان 

بدین ها بیفزایید آن چه را سرور حّجتمان شرف الّدین عاملی )ابوهریره: ص86 ]ص71[( 

و همانندانشـان  ابوجهـل  و  روزگار موسـی  فرعـون  و  رّس  از اصحـاب  مـا  اسـت: »چـرا  آورده 

َبـراءت می جوییـم و آنـان را صبـح و شـام لعنـت می کنیـم؟ آیـا دلیلـش جـز این اسـت که آنان 

فرسـتادگان خـدا را هنـگام آوردن فرمان هایـش آزار دادنـد؟ پـس چگونـه همـان رفتـار را بـرای 

پیامبـران خـدا و بنـدگان برگزیـده اش روا می شـمریم؟ پنـاه بـر خـدا از ایـن نسـبت نـاروا ایـن جز 

بهتانـی بزرگ نیسـت!
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کــه  ی همــۀ جانــداران آنــگاه  ی همــۀ بشــر، بلکــه نیــرو کــه نیــرو وانگهــی روشــن اســت 

ی فرشــتۀ مــرگ نمی رســد. پــس  خــدای تعالــی آنهــا را آفریــده تــا روز قیامــت، بــه پــای نیــرو

چگونــه بــا چنیــن وضعیتــی موســی؟ع؟ توانســت بــه او آســیب رســاند؟ چــرا فرشــته او را از 

کــه می توانســت جانــش را بســتاند و بــرای  خــود نرانــد و آســیبش را از خــود دور ســاخت، بــا آن 

ــا از  ــود؟ چــه هنــگام فرشــتگان چشــم داشــته اند ت ــور ب ــی مأم کار از جانــب خــدای تعال ایــن 

کاسه درآید؟

گشـته و حـّق قصـاِص از دسـت رفتـن چشـمش  کـه حـّق آن فرشـته ضایـع  از یـاد مبریـد 

کـه موسـی، صاحـب  ی از جانـب خـدا فرمـان نیافـت  گشـته؛ زیـرا و و لطعمـه خوردنـش هـدر 

کـه در آن آمـده اسـت: ›جـان در برابـر جـان اسـت؛  تـورات، را قصـاص نمایـد؛ همـان توراتـی 

چشـم در برابـر چشـم؛ بینـی در برابـر بینـی؛ گـوش در برابـر گـوش؛ دنـدان در برابر دنـدان؛ و زخم 

ی  در برابـر زخـم.1 اّمـا خداونـد نـه تنهـا موسـی را بـه سـبب ایـن رفتـارش سـرزنش نکـرد، بلکـه و

کـه  گاو نـر  یسـتن بـه تعـداد موهـای  گرامـی داشـت؛ زیـرا میـان مـرگ و چنـد سـال بیش تـر ز را 

گاو نـر، بـه طـور  زیـر دسـتش پنهـان می سـازد، اختیـارش بخشـید! نمی دانـم حکمـت مـوی 

خـاص، چـه بـوده اسـت! ... .«

کـه یافتیم. و چه بسـیار کرامت های همانند  ایـن بـود پـاره ای از کرامت هـای امـام احمد 

گـر پذیرفت  اینهـا کـه برایـش یـاد کرده انـد! تـو بـا عاقل سـخن گـوی که عقل پذیر نیسـت؛ پس ا

را  پذیرفته انـد! لکـن  ایـن سـخنان  قـوم عاقالننـد و  ایـن  اّمـا  العقـل اسـت؛  کـه ناقـص  بـدان 

کـه پشـتوانۀ عقـل و منطـق و اعتبـار نیـز  هـرگاه مطالبـی بسـیار سـاده تر و سـبک تر از این هـا را 

کشـان  دارد، بـه پیشـوایان خانـدان وحـی؟مهع؟ _ کـه خداونـد پلیـدی را از آنـان زدوده و بسـی پا

نـزد یهودیـان و  تـورات موجـود  از اصحاح  هـای »خـروج« در  از اصحـاح 21  بنـد 23  مـا در  بـه مائـده/45.  1. اشـاره دارد 
گر آزاری به کسـی رسـد، باید چنین قصاص کـرد: جان در برابر  مسـیحیان در همیـن روزگار، بـه ایـن عبـارت برخوردیـم: »ا
جـان؛ چشـم در برابـر چشـم؛ دنـدان در برابـر دنـدان؛ دسـت در برابـر دسـت؛ پـا در برابـر پـا؛ داغ نهـادن در برابـر داغ نهـادن؛ 

زخـم در برابـر زخـم؛ و شکسـتگی در برابـر شکسـتگی.«
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گـروه بـه هیاهـو و جنجـال و جنـب و جـوش و داد و فریـاد از همـه  فرمـوده _ نسـبت دهیـم، آن 

سـو برمی خیزنـد کـه چنیـن کارهایـی ناشـدنی و نامعقول؛ و این خبرها واهی و گفتۀ شـیعیان 

کسـی  یـا  باشـد!  صحیـح  سـندش  هرچنـد  نـدارد،  صّحـت  و  اسـت  رافضیـان  و  غلّوپـرداز 

از ایشـان می گویـد: »سـند ایـن خبـر صحیـح اسـت؛ در دلـم نسـبت بـه آن شـک و تردیـدی 

گـر بـا 1000 طریـق رسـیده باشـد.« و دیگـر  هسـت.« یـا: »ایـن سـخن صحیـح نیسـت؛ حّتـی ا

تاخـت و تازهـای بی دلیـل از همیـن دسـت می آورنـد!

44. امام مالکیان هر شب پیامبر؟ص؟ را می بیند
حریفیـش )الـّروض الفائـق: ص270( از ُمّثنـی بـن سـعید قصیر آورده اسـت: »از ماِلک، امام 

که پیامبر؟ص؟ را دیدم.‹« مالکیان، شنیدم: ›هیچ شبی نخوابیدم، مگر آن 

که جز از جانب او درسـتی آن دانسـته نمی شـود،  گوید: آیا امام ماِلک در این اّدعا  امینی 

کوتـاه ]= قصیـر[، بـه دروغ ورزی مّتهـم نمـود؟ و یـا  گرچـه  دروغ می گویـد؟ یـا بایـد ابن سـعید را 

حریفیـش را گرچـه کوچـک شـده ]= نامـش بـه صیغـۀ تصغیـر[ سـرزنش کرد؟

کــه  نیــز امــام ماِلــک در برخــورد بــا دو فرشــتۀ بــزرگ، نکیــر و منکــر، جایگاهــی خطیــر دارد 

کــه اســتاد مــا،  گاه  کم تــر نیســت! شــعرانی )المیــزان: 46/1( آورده اســت: »آن  از امــام احمــد 

شــیخ اإلســالم شــیخ ناصرالّدیــن لقانــی، درگذشــت، یکــی از صالحــان او را در خــواب دیــد 

کــرد؟‹ پاســخ داد: ›چــون دو فرشــته مــرا در قبــر نشــاندند  گفــت: ›خداونــد بــا تــو چــه  ی  و بــه و

کســی نیازمنــد  گفــت: “مگــر چنیــن  کننــد، امــام ماِلــک بــه سراغشــان آمــد و  تــا از مــن ســؤال 

ــه خــدا و رســولش اســت؟ از او دور شــوید!” پــس آن دو از  ــارۀ ایمانــش ب ســؤال و جــواب در ب

مــن دور شــدند.‹«

امینـی گویـد: آیـا تعبیرگـزاری نیسـت تـا ایـن خواب هـا را تعبیـر نمایـد؟ البّتـه شـاید همـۀ 

گاه نیسـتیم.« هر  تعبیرگـزاران گوینـد: »این هـا خواب هـای پریشـان اسـت و مـا از تأویل آن ها آ
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م پنداشـته و هنـگام غلّوپردازی در فضیلت ها 
ّ
چنـد حافظـان، این ها را همچون اصلی مسـل

کـه بایـد در بـارۀ ایمانـش  کسـانی را  گویـا آن دو فرشـته نمی داننـد  بدان هـا اسـتناد می کننـد! 

گیـر از جانـب خـدای سـبحان وجـود نـدارد تـا ایـن دو از  کـرد نمی شناسـد؛ و قانونـی فرا سـؤال 

ی کننـد! از کوچکـی و ناچیـزِی عقـل بـه خـدا پنـاه می بریـم! آن پیـرو

45. نکیر و منکر و ابوالعالی َهَمدانی
از  کـــه  دیـــد  را  دســـت  دو  کســـی  کـــه  آورده   )]208/18[  248/10 )المنتظـــم:  ابن جـــوزی 

محـــراب مســـجد بیـــرون آمده انـــد. پرســـید: »ایـــن دو دســـت چیســـت؟« پاســـخ آمـــد: »دســـت 

گشـــوده شـــده تـــا ابوالعـــال حافـــظ _ حســـن بـــن احمـــد )د.569( _  کـــه  آدم ]علیـــه الســـالم[ اســـت 

کـــردم  ی ســـالم  گویـــد: » در همـــان حـــال، ابوالعـــال پیـــش آمـــد. بـــه و ی  گیـــرد.« راو را در آغـــوش 

کـــه بـــر قبـــرم ایســـتاده، مـــرا تلقیـــن  گفـــت: ›فالنـــی! پســـرم احمـــد را دیـــدی  و او پاســـخ داد و 

ـــر و منکـــر بانـــگ زدم ونتوانســـتند چیـــزی  ـــر نکی ـــه ب ک گاه  ـــم را نشـــنیدی، آن  ـــا صدای مـــی داد. آی

بگویند و بازگشتند؟‹«

بـا عنایـت بـه ایـن اّدعـا، بایـد ابوالعال دلیرتر از عمر باشـد که از دیدن نکیر و منکر ترسـید 

کـه از او خواسـتند تـا بخوابـد، گفـت: » چگونـه بخوابـم، حال آن که از  و بـه لـرزه افتـاد و آن گاه 

پیامبـر؟ص؟  صحابـی  مـن  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  و  گشـته ام؛  لـرزش  دچـار  شـما  دیـدن 

کـه سوگندشـان داد تـا جـز بـا چهـرۀ  بـوده ام؟«1 شـاید نیـز آن دو سـفارش عمـر را پذیرفتـه بودنـد 

کردنـد و ابوالعـال از آن دو نترسـید و بـر  زیبـا، بـه سـراغ هیـچ مؤمنـی نرونـد؛ و آن دو نیـز چنیـن 

کـرد و ماِلـک هـم از ناصرالّدیـن لقانـی  سرشـان بانـگ زد و امـام احمـد نیـز بـا آن دو تندزبانـی 

دورشـان نمـود! شـاید هـم از روزگار عمـر تـا آن دوران، ایـن دو فرشـته پیر گشـته و دچار ضعف 

کارآمدی خود را از دسـت داده بود و دیگر کسـی از آن دو نمی ترسـید! اّما  شـده و دلیری شـان 

گرامـی  کـه چـرا خـدای سـبحان ایـن بـزرگان را بـر آن دو فرشـتۀ  تـا بـه امـروز بـر مـا روشـن نشـد 

د )ص140( گذشت.
ّ
1. همۀ این حکایت در همین مجل
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ـی االهـی اسـت! از 
ّ
کل کار موجـب اخـالل در نظـام ثابـت و  کـه ایـن  ط بخشـید، حـال آن 

ّ
تسـل

همۀ این اّدعاهای بی ارزش به خداوند پناه می بریم!

46. پاره ابری بر جنازه ای سایه می افکند
حافـظ َجـَزری )طبقـات القـّراء: 271/2( آورده کـه ابن   َاْخـَرم محّمـد بن َنْضر دمشـقی به سـال 

گـرم و تابسـتانی پـس از نمـاز  242/241 در دمشـق درگذشـت. عبدالباقـی می گویـد: »در روزی 

ـی تـا قبـرش بـاالی سـر او حرکـت 
ّ
ـی بـر وی نمـاز نهـادم و دیـدم پاره ابـری از مصل

ّ
ظهـر در مصل

می کـرد. و ایـن شـبیه معجـزه بـود.«

گوید: امینی 
که بر یگانگی اش داللت دارد. در هر چیز نشانی از او است 

47. جوانی در انتظار اجازۀ پروردگارش است
کـرده اسـت: »جوانـی را  حریفیـش )الـّروض الفائـق: ص126( از ذوالّنـون مصـری حکایـت 

گفتـم: ›بسـیار نمـاز  کـه بسـیار رکـوع و سـجود می گـزارد. بـه او نزدیـک شـدم و  کعبـه دیـدم  در 

کاغـذی  کـه  گفـت: ›در انتظـار اجـازۀ پـروردگارم هسـتم تـا بازگـردم.‹ پـس دیـدم  می خوانـی!‹ 

کـه در آن نوشـته شـده بـود: ›از خـدای قدرمنِد آمرزشـگر بـه بندۀ صادقـم: بازگرد؛ که  فـرود آمـد 

یـده شـد!‹« گناهـان پیشـین و پسـینت آمرز همـۀ 

کـه بـه  کـه ایـن کاغذهـا برایشـان فـرود آمـد1، چـه جنایتـی کرده انـد  امینـی گویـد: کسـانی 

حفـظ آن هـا وصّیـت نکردنـد تـا همـۀ اّمـت از آن هـا اسـتفاده نماینـد و نسـل های بعـد بدان هـا 

کـه تنهـا خبـری شـنوند، مایـۀ عبرتشـان باشـد و موزه هاشـان را  تبـّرک جوینـد و بـه جـای آن 

تـا بدان هـا  کاغذهایـی را اصـاًل ندیده انـد  آنـان معذورنـد؛ زیـرا چنیـن  البّتـه  ینـت بخشـد.  ز

گسـترده شـده تـا سـاده لوح مأیـوس تـر اسـت تـا  کـه  کننـد؛ بلکـه ایـن دامـی اسـت  وصّیـت 

سـاده دل اّمـت محّمـد؟ص؟ را در بنـد انـدازد!

د )ص121 و 125 و 137( گذشت و نیز خواهد آمد، بنگرید.
ّ
1. و چه فراوان و نمکین هستند! به آن چه در همین مجل
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48. درخت مغیالن رطب می دهد
َبْکـر بـن عبدالّرحمـان ؟حر؟ گوید: »همراه ذوالّنون مصری )د.245( در صحرا می رفتیم. زیر 

یـک درخـت مغیـالن نشسـتیم و گفتیـم: ›چـه جای خوبی اسـت اینجـا، کاش در اینجا رطب 

هـم بـود. ذوالّنـون لبخنـدی زد و گفـت: ›رطـب هـوس کرده ایـد؟‹ سـپس درخـت را تـکان داد و 

گفـت: ›تـو را بـه کسـی سـوگند می دهـم کـه رویاندت و به شـکل درخـت درآورد! بر مـا رطبی تازه 

فرو ریز!‹ سـپس باز آن را تکان داد و درخت، رطبی تازه فرو ریخت و ما خوردیم و سـیر شـدیم. 

آن گاه، خوابیدیـم و پـس از برخاسـتن، درخـت را تـکان دادیـم و دیدیـم که بر مـا خار فروافکند.« 

گفتـه اسـت: »گروهـی از صالحـان ایـن  )الـّروض الفائـق: ص126؛ مـرآة الجنـان یاِفعـی: 151/2( یاِفعـی 

حکایت را یاد کرده اند و بسیاری از علمای عامل آن را از ایشان روایت نموده اند.«

کـه بـه آن صالحـان و علمـای  کسـارانه می خواهیـم  گویـد: از خـدای سـبحان خا امینـی 

کامل دهد تا ایشان را از پذیرش خرافات بازدارد! عامل عقلی 

49. ابن ابی حواری در تنور
 348/10 الّنهایـه:  و  )البدایـة  ابن َکثیـر  و   ]143/3 دمشـق:  مدینـة  یـخ  تار ]مختصـر  کر  ابن عسـا

کـه احمـد بـن ابی حـواری1 بـا ابوسـلیمان دارانـی عهـد بسـته بـود  ]384/10[( روایـت نموده انـد 

کـه او بـا مـردم  ی آمـد، حـال آن  کـه بـه خشـمش نیـاوَرد و بـا او مخالفـت نکنـد. روزی نـزد و

فرمایـی؟«  امـر  چـه  کرده انـد.  روشـن  را  تنـور  اینـک  »سـرورم!  گفـت:  پـس  می گفـت.  سـخن 

کـه سـرگرم سـخن بـا مـردم بـود، بـه او پاسـخ نـداد. دیگربـار احمـد همـان سـخن را  ابوسـلیمان 

ی پاسـخ داد: »بـرو و در تنور بنشـین!«  گفـت. بـار سـوم نیـز چنـان گفـت؛ پـس ابوسـلیمان بـه و

سـپس بـه سـخن بـا مـردم پرداخت و چـون کارش پایان یافت، به یکـی از حاضران گفت: »به 

ی  کرده اسـت. برخیزید تا نزد و که چنین  گمان دارم  گفتم: ›برو و در تنور بنشـین!‹ و  احمد 

ی نسـوخته اسـت. کـه در تنـور نشسـته و حّتی یک تار موی و یـم!« پـس رفتنـد و او را دیدنـد  رو

ی به سال 246 درگذشت. که ابوداوود و ابن ماجه و ابوحاتم از او روایت نموده اند. و 1. یکی از برجستگان 
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م 
ّ
کـه هماننـد ایـن افسـانه را همچـون حقایـق مسـل آیـا از ابن َکثیـر در شـگفت نمی شـوید 

از خانـدان وحـی؟مهع؟  بـه فضیلتـی معقـول  پژوهـش  کـه در مسـیر  گاه  آن  اّمـا  ثبـت می کنـد، 

کف می کند و سـینه اش تنگ و در فشـار می افتد،  می رسـد، چهره اش درهم می رود و دهانش 

گویـا در آسـمان بـاال مـی رود؛ و زبـان دشـنام پردازش را بـر کسـی کـه آن یـاد کـرِد مشـک بو را آورده، 

کـه ایمـان نمی آورنـد می نهـد.« ]انعـام/125[ کسـانی  می گشـاید؟ »بدیـن سـان خـدا پلیـدی را بـر 

ق
ّ
50. نامه ای از خدا به ابن موف

گویند.  از ابوالحسن علی بن موّفق )د.265( نقل شده است: »روزی بیرون آمدم تا اذان 

گزاردم  پس کاغذی دیدم و آن را برداشـتم و در آسـتینم نهادم. سـپس اذان و اقامه دادم و نماز 

کـه در آن نوشـته شـده بـود: ›بسـم اهلل الّرحمـن الّرحیـم. ای علـی بـن  و آن گاه، نامـه را خوانـدم 

یـخ بغـداد: 112/12؛ صفـة  کـه مـن پـروردگارت هسـتم؟‹« )تار موّفـق! آیـا از فقـر می ترسـی، حـال آن 

الّصفوه تألیف ابن جوزی: 218/2 ]386/2[(

کـه پـس  کـه حافـظ خطیـب و حافـظ ابن جـوزی بخشـی از زندگـی ایـن مـرد را  الزم بـود 

تـا مایـۀ تصدیـق ایـن خبـر  یافـت آن نامـه غـرق در توانگـری و نعمـت شـد، می آوردنـد   از در

گرفته و شـاهد و حّجتی برای ما اقامه  کار را نادیده  و شـاهد صّحت آن مّدعا باشـد؛ اّما این 

نشده است!

51. حوریه ای با ابویحیی سخن می گوید
گفتـه اسـت: »از خداونـد در ازای 4000 ختـم قـرآن یـک  ابویحیـی زکرّیـا بـن یحیـی ناقـد1 

خطـاب  یـه  حور آن  از  آوردم،  جـای  بـه  را  قـرآن  ختـم  واپسـین  چـون  خریـدم.  یـه ای  حور زن 

یخ بغـداد: 462/8؛ منتظم  کنون مـن همانم که خریدی.‹« )تار شـنیدم: ›بـه عهـدت وفـا کردی. ا

ابن جـوزی: ص510 ]ص679[( تألیـف  ابن جـوزی: 8/6 ]386/12[؛ مناقـب احمـد 

گردان احمـد بـن حنبـل، پیشـوای حنبلیـان، کـه بـه سـال 285  1. یکـی از مجتهـدان برجسـته و پیشـوایان حدیـث، از شـا
درگذشـت.
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نمی تـوان در مقـدار زمـان 4000 ختـم قـرآن از جانـب ابویحیـی مناقشـه نمایـی؛ زیـرا نـزد 

کـه، ابومدیـن مغربی  ایـن جماعـت، می تـوان آن 4000 ختـم را در چنـد دقیقـه انجـام داد. چـرا 

در هر شبانه روز 70000 ختم قرآن می نمود!

52. اّدعاهای سهل بن عبداهلل ُتْسَتری
کتـاب الجواهـر تألیـف  شـعرانی )لواقـح األنـوار فـی طبقـات األخیـار: 158/1 ]183/1[( بـه نقـل از 

سـهل بن عبداهلل ُتْسـَتری )د.283( آورده اسـت: »هنگامی که شـش سـال داشـتم، خدای تعالی 

آن چـه را در آسـمان های بـاال هسـت، نشـانم داد. وقتـی هشـت سـاله بـودم، در لـوح محفـوظ 

کـه بـه نـه سـالگی رسـیدم، طلسـم آسـمان را شکسـتم و در سـورۀ حمـد،  کـردم. زمانـی  نظـر 

کـه جّنیـان و آدمیـان از فهمـش درمانده انـد؛ و مـن آن را فهمیـدم و  حـرف نقطـه داری دیـدم 

کن را به  خـدای را بـر معرفتـش سـتودم. هنگامـی کـه 14 سـاله شـدم، بـا رخصت خداوند، سـا

کن نمـودم.« حرکـت درآوردم و متحـّرک را سـا

باال  آسمان های  در  را  چه  آن  هنگام  چه  خداوند  که  می فهمیدم  کاش  گوید:  امینی 

هست، برای پیامبر با عظمتش، صاحب رسالت خاتم، آشکار نمود و آن حضرت؟ص؟ در 

که جّنیان  لوح محفوظ نگریست و طلسم آسمان را شکست! آیا او نیز آن حرف نقطه دار را 

کن را حرکت داد  و آدمیان از فهمش درمانده اند، دید و فهمید؟ آیا با رخصت خداوند، سا

کسی بدان ها زبان  کرد؟ به خدا سوگند! این افسانه های درهم آمیخته  کن  و متحّرک را سا

نمی گشاید، مگر آن که شیطان او را دچار جنون نموده باشد. این ها چیزی نیستند، مگر زهر 

یان می رسانند و نام نیک اّمت مسلمان را زشت  کرامت اولیا ز که به  کشنده در جان اسالم 

یخش را نزد اّمت ها سیاه می سازند و همگان را به عقل این  و ناهنجار می سازد و صفحۀ تار

گرد آمده است، دچار خنده می کنند. یخ اسالم بدست آنها  کنده های تار که پرا فان 
ّ
مؤل

کوه قاف 53. سهل و 
کشــتی نــوح را دیــدم  گشــتم و  کــوه قــاف فــراز  از ســهل بــن عبــداهلل نقــل شــده اســت: »بــر 
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کــوه قــاف رســیده ای؟« پاســخ  گفتنــد: »آیــا بــه  کــه بــاالی آن افتــاده بــود.« بــه ابویزیــد؟ضر؟ 

کاف و صــاد و عیــن اســت  کــوه   داد: »کــوه قــاف چنــدان دور نیســت؛ بلکــه آنچــه دور اســت 

ــه منزلــۀ دیــوار آن اســت  کــه ب کوهــی اســت   و زمیــن را دربرگرفتــه اســت. پیرامــون هــر زمینــی 

کــوه قــاف  ــردارد. خــوِد  کوچک تریــِن زمین هــا اســت، درب کــه  کــوه قــاف همیــن زمیــن مــا را  و 

ــه رنــگ ســبز آســمان  ک ــد  گفته ان ــّرد ســبز اســت. برخــی  ــوه و از جنــس زم ک کوچک تریــن  ــز  نی

کــه همــۀ دنیــا بــرای ولــّی خــدا بــه منزلــۀ یــک  کــوه اســت. نیــز روایــت شــده  نیــز از ســبزِی همیــن 

کــه یکــی از اولیــای خــدای تعالــی نیازمنــد آتــش شــد. پــس  کرده انــد  گام اســت. حکایــت 

کــه همــراه داشــت، برگرفــت.«  دســتش را بــه ســوی مــاه ُبــرد و پــاره ای از آن را در دســتمالی 

)روض الّریاحیــن یاِفعــی: ص172 ]ص362[(

تبـاه شـدن  بـه خـدا سـوگند!  گـون اسـت.  گونا گفته انـد: جنـون  بـه حـق  گویـد:  امینـی 

یـخ اسـالم بـه دسـت ایـن شـعبده بازان، قلـب را می میراَنـد و انـدوه را برمی انگیـزد؛ همیـن  تار

کـه در افسـانه های پیشـینیان نیـز ماننـد آنهـا برسـاخته  کـه بـا چنیـن یاوه هایـی  شـعبده بازانی 

کرده انـد. یـخ را زشـت و ناهنجـار  نشـده بـود، صفحـات آن تار

54. حیوانی وحشی آب وضو می آوَرد
کـه روزی  کـه دیـدم، آن بـود  کرامتـی  گویـد: »نخسـتین شـگفتی و  سـهل بـن عبـداهلل؟ضر؟ 

بـه جایـی خلـوت رفتـم و حضـور در آن مـکان برایـم خـوش جلـوه نمـود و در قلبـم احسـاس 

کودکـی  کـردم. پـس وقـت نمـاز رسـید و خواسـتم وضـو بگیـرم. از  نزدیکـی بـه خـدای تعالـی 

کـه بـرای هـر نمـاز وضـو تـازه کنـم. گویـی از اینکـه آب نداشـتم احسـاس انـدوه  عـادت داشـتم 

کـه هماننـد انسـان بـر دو پـای راه مـی رود   بـه مـن دسـت داد و در همیـن حـال دیـدم خرسـی 

که  کردم  که او را از دور دیدم، گمان  و سـبویی سـبز در دسـت دارد به سـوی من آید. نخسـت 

یافتـم که  کـه بـه مـن نزدیـک شـد و سـالم داد و سـبو را برابـرم نهـاد، در بشـر اسـت. اّمـا هنگامـی 

کـه آیـا اسـتفاده از آن مبـاح اسـت[ برایـم  خـرس اسـت. مسـألۀ علـم بـه وضعیـت آب وضـو ] 
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گفـت:  کجـا آمـده اسـت؟‹ خـرس بـه سـخن درآمـد و  گفتـم: ›ایـن سـبو و آب از  پیـش آمـد و 

کـه بـه قصـد محّبـت خدا و تـوّکل، از  ›ای سـهل! مـا جماعتـی از حیوان هـای وحشـی هسـتیم 

کـه بـا یارانمـان در بـارۀ مسـأله ای  همـه چیـز بریـده و بـه خـدای تعالـی پیوسـته ایم. هنگامـی 

گـو می کردیـم، مـا را صـدا زدنـد: “هـال که سـهل آب می خواهد تا وضو تـازه کند.” پس  گفـت و 

کنـار مـن قـرار دارنـد. بـه آنـان نزدیـک  کـه دو فرشـته  گرفـت ودیـدم  ایـن سـبو در دسـتانم قـرار 

را  آب  یختـن  ر صـدای  کـه  آن  حـال  یختنـد،  ر سـبو  درون  هـوا  از  را  آب  دو  آن  و  شـدم 

می شنیدم ... .‹« )روض الّریاحین: ص104 و 105 ]ص218[(

امینـی گویـد: در بـارۀ ایـن شـگفتی ها از آن خـرس شیواسـخِن روان گفتار که سـبوی سـبز 

کـه بـه قصـد محّبـت خـدا و  در دسـت داشـت، بپرسـید؛ یـا از بقیـۀ آن حیوان هـای وحشـی 

گـر دسترسـی بـه آن دو  تـوّکل، از همـه بریـده و بـه خـدا پیوسـته بودنـد؛ یـا آن دو فرشـته، البّتـه ا

ید و از ایـن  گـر آن دو را نیافتیـد، از عقـل خـود بپرسـید و آن را داور سـاز برایتـان آسـان باشـد! ا

کننـده بـه خداونـد پنـاه بریـد! وهم هـای رسـوا 

کرامت 55. قّصه ای با دو 
کـه  گویـد: »در راه سـفر حـّج، بـه بغـداد درون شـدم. 40 روز بـود  عبـداهلل بـن حنیـف؟حر؟ 

بـر جنیـد هـم وارد نشـدم و پیوسـته در حـال وضـو بـودم،  نـان نخـورده بـودم. در ایـن مـّدت 

کـه آب می نوشـید. مـن نیـز بسـی تشـنه بـودم. چـون بـه چـاه نزدیـک  آهویـی سـِر چـاه دیـدم 

کـه آب در قعـر چـاه اسـت. بـه راه افتـادم و با خود  کـرد و گریخـت. دیـدم  شـدم، آن آهـو پشـت 

گفتـم: ›سـرورم! آیـا مـن منزلـت ایـن آهـو را نـدارم؟‹ پـس از پشـت سـرم ندا آمـد: ›تـو را آزمودیم؛ 

کـه چـاه لبریـز از آب اسـت. مشـک  اّمـا صبـر نکـردی! بازگـرد و آب برگیـر!‹ بازگشـتم و دیـدم 

کـردم و از آن نوشـیدم و تـا مدینـه بـا همـان آب طهارت نیز می نمـودم؛ و بی  کوچـک خـود را پـر 

کـه هاتفـی نـدا داد: ›آن آهـو بـدون  کشـیدم آن هنـگام شـنیدم  کـه از چـاه آب  آب نمانـدم. 

مشـک و طناب آمد و تو با خود مشـک آب آوردی!‹ چون از حج بازگشـتم، به مسـجد جامع  149/11
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کـرده بـودی، آب از زیـر  گـر حّتـی سـاعتی صبـر  گفـت: ›ا درآمـدم. چشـم جنیـد بـر مـن افتـاد و 

پایت می جوشید.‹« )الّروض الفائق: ص127(

گویـد: این هـا وهم هـای انباشـته بـر یکدیگرند. آیـا جنید برای پیامبران و رسـوالن  امینـی 

کـه آشـکار نکـرده باشـد؟ آیـا هیـچ یـک از اولیـای خـدا بـدون مشـک   علـم غیبـی باقـی نهـاده 

و طنـاب سـر چاهـی عمیـق رفتـه اسـت؟ بسـان آهـوان مشـک و طنـاب ندارنـد و نمی توانند با 

کـه در جهـان سـبب ها حرکـت می کنـد،  اینگونـه ابزارهـای آمادگـی یابنـد؛ اّمـا انسـان عـادی 

کـه ابزارهـای مـورد نیـازش را بـا خـود بـردارد، خداونـد بشـر را چنیـن  چـاره ای جـز ایـن نـدارد 

گونـه برمی آیـد. کافـی اسـت که  آفریـده؛ و از ظاهـر بسـیاری از حدیث هـای شـریف نیـز همیـن 

کـه  دهـای خـدا بـر همـۀ ایشـان بـاد! _ نظـر افکنیـد؛  و بـه سـیرۀ پیامبـر بـا عظمـت و دیگـر رسـوالن _ در

همگی اولیای خدا برتر از ابن حنیف بوده اند.

56. تراشیدن ریش برای خدا
حافـظ ابوُنَعیـم )ِحلیـة األولیـاء: 370/10( از ابونصـر، از احمـد بـن محّمـد نهاونـدی شـنیده 

َکند. شبلی  اسـت: »یکی از پسـران شـبلی1 به نام غالب درگذشـت. مادرش در سوگ او موی 

گفتنـد: ›اسـتاد!  یشـش را بتراشـند. بـه او  یشـی بلنـد داشـت، فرمـان داد تـا همـه ر کـه ر نیـز 

کار واداشـت؟‹ پاسـخ داد: ›همسـرم مویـش را در فـراق فرزنـِد از دسـت  چـه چیـز تـورا بدیـن 

کـه موجـود اسـت، نتراشـم؟‹« یشـم را در فـراِق خدایـی  کنـد. چگونـه مـن ر رفتـه اش 

گویـد: درود بـر ایـن پارسـای فقیـه! مرحبـا بـه اولیایـی هماننـد ایـن پـرده َدر نـادان  امینـی 

ینگـران اخبـار اینـان و گزیننـدۀ آثـار ایـن یگانـگان، همچـون  بـه حکـم شـریعت! آفریـن بـه تدو

ابوُنَعیـم! چگونـه بـر ایـن فقیـه چیره دسـت در مذهـب ماِلـک، فتـوای ماِلـک بـه حـرام بـودن 

یـش و همداسـتانی دیگـر پیشـوایان بـا او، پوشـیده مانـده اسـت؟ ایـن در حالـی  تراشـیدن ر

کـه آن فقیـه خبـره در مسـألۀ خـون حیـض شـبیه بـه خـون اسـتحاضه، 18 پاسـخ بـه  اسـت 

که به سال 335/334 درگذشت. 1. ابوبکر دلف بن جحدر، فقیه دانشور محّدث بود 

)192(
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کـه  یـخ بغـداد: 393/14[ مگـر او  دانشـوران داده و 20 سـال بـا فقیهـان همنشـین بـوده اسـت. ]تار

کـه از چندین  یش  20 سـال درس حدیـث می گفـت، بـه روایـات پیامبـر در حرمـت تراشـیدن ر

طریـق رسـیده، دسـت نیافتـه بـود؟

کنون برخی از این روایات را یاد می کنیم: ا

1. از عایشـه بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »ده چیـز همسـان بـا فطرت 

یش.« گذاشـتن ر اسـت: ... فراوان 

همیـــن خبـــر از طریـــق ابوهریـــره نیـــز رســـیده اســـت. )صحیـــح مســـلم: 153/1 ]283/1[؛ 

الّســـنن الکبـــرٰی تألیـــف بیهقـــی: 149/1؛ ســـنن ابـــی داوود: 9/1 و 10 ]14/1[؛ صحیـــح الِترِمـــذی: 216/1 

ــرح التقریـــب:  ــرح الّتثریـــب فـــی شـ ــر: 220/2؛ طـ ــن المختصـ ــر مـ ــار: 297/1؛ المعتصـ ]88/5[؛ مشـــکل اآلثـ

73/1؛ نیـــل األوطـــار: 135/1 ]132/1[ از احمـــد ]مســـند احمـــد198/7[ و مســـلم و نســـائی ]الّســـنن الکبـــرٰی: 

405/5[ و ِترِمذی(

ید و  یش را فـراوان بگذار 2. از ابن عمـر بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »ر

ید!« )صحیح مسـلم: 153/1 ]282/1[؛  سـبیل را از تـه بزنیـد و بـا ایـن کار با مشـرکان مخالفـت ورز

الّسـنن الکبـرٰی تألیـف نسـائی: 16/1 ]66/1[؛ جامـع ِترِمـذی: 221/1 ]88/5[ بـا ایـن عبـارت: »سـبیل 

یـد.«؛ الّسـنن الکبـری تألیـف بیهقـی: 149/1 از صحیـح مسـلم و  یـش را فـراوان بگذار را از تـه بزنیـد و ر

یـخ بغـداد: 345/4( ـی تألیـف ابن  َحـْزم: 220/2؛ تار
ّ
صحیـح بخـاری؛ الُمحل

3. از ابن عمـر بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »بـا مشـرکان مخالفـت 

ید و سـبیل را از تـه بزنیـد!« یـش را فـراوان سـاز نماییـد: ر

آن را ایـن کسـان بـا ذکـر سـند روایـت کرده انـد: ]صحیح البخـاری: 2209/5[؛ )صحیح مسـلم: 

یش را  153/1 ]282/1[( بـا ایـن عبـارت: »بـا مشـرکان مخالفـت نماییـد: سـبیل را از تـه بزنیـد و ر

کـه آن را مـورد  یـد!«؛ )الّسـنن الکبـری تألیـف بیهقـی: 150/1؛ نیـل األوطـار: 141/1 ]137/1[(  گذار کامـل 

پذیرش همگان خوانده است.
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یـش  4. از ابوهریـره بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »سـبیل را بکنیـد و ر

را رهـا کنیـد؛ و بـا ایـن کار بـا مجوس مخالفت نمایید!« )صحیح مسـلم: 153/1 ]282/1[؛ الّسـنن 

یـش  یـخ بغـداد: 317/5 بـا ایـن عبـارت: »سـبیل را از تـه بزنیـد و ر الکبـری تألیـف بیهقـی: 150/1؛ تار

یـد.«؛ زاد المعـاد ابن قّیـم: 63/1 ]45/1[ بـا ایـن عبـارت: »سـبیل را بچینیـد ... .«؛  را فـراوان بگذار

همـان: 64/1 بـا ایـن عبـارت: »سـبیل را بکنیـد ... .«؛ نیـل األوطـار: 141/1 ]137/1[ از مسـند احمـد 

]54/3[ و مسـلم.(

کـه سـبیل از تـه زده شـود و  5. از ابن عمـر نقـل شـده اسـت: »رسـول خـدا؟ص؟ فرمـان داد 

یـش فـراوان گذاشـته.« )صحیـح مسـلم: 153/1 ]282/1[؛ سـنن الِترِمـذی: 221/1 ]88/5[؛ سـنن ابـی  ر

داوود: 195/2 ]84/4[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 151/1(

یش های خود را  6. از ابوُامامـه نقـل شـده اسـت: »گفتیـم: ›ای رسـول خـدا! اهل کتـاب ر

یشـتان  کوتـاه می چینـد و سبیل هاشـان را فـراوان می گذارنـد.‹ فرمود: ›سـبیلتان را بچینید و ر

ید؛ و بـا ایـن کار بـا اهل کتاب مخالفـت نمایید!‹« را فـراوان سـاز

این خبر را مسند احمد )264/5 ]354/6[( آورده است.

7. در سـخن ابن عمـر در بـارۀ مجـوس آمـده اسـت: »آنـان سبیلشـان را فـراوان می سـازند 

یششـان را می تراشـند. پـس بـا ایشـان مخالفـت نماییـد!« و ر

کـه عراقـی  آن را ابن  ِحّبـان )اإلحسـان فـی تقریـب صحیـح  ابن  ِحّبـان: 289/12( آورده؛ چنـان 

)تخریج اإلحیاء، چاپ شده در پایان احیاء علوم الّدین: 146/1( آورده است.

یش  8 . از انـس بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »سـبیل را از تـه بزنید و ر

ید!« یـد؛ و بـا یهودیـان همانندی نورز را فـراوان بگذار

که در شرح راموز الحدیث )141/1( آمده است. ی آورده؛ چنان  آن را َطحاو

کـه پیامبـر؟ص؟ از عـرض و طـول  9. از عمـرو بـن شـعیب، از پـدرش، از جـّدش نقـل شـده 

یـش خـود برمی گرفـت. )صحیـح الِترِمـذی: 220/10 ]87/5[( ر

)195(
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یـش از قبیل  کـه تراشـیدن ر کـه دانشـوران آن قـوم برآننـد  چگونـه از شـبلی پوشـیده مانـده 

دگرگـون کـردن آفرینـش خداونـد اسـت کـه خـدای تعالـی در بارۀ آن فرموده اسـت: »و به ایشـان 

گروهـی چنـدان در ایـن  فرمـان می دهـم تـا آفریـده خداونـد را دگرگـون سـازند.« ]نسـاء/119[؟ و حّتـی 

یش و سبیل را برای زن نیز حرام دانسته اند. که زدن ر یده اند  زمینه افراط ورز

طبـری گویـد: »بـرای زن جایـز نیسـت کـه هیـچ بخـش از آفرینش خود را کـه خداوند او را 

بـر آن وضـع آفریـد، بـا افـزودن یـا کاسـتن و بـه نّیـت زیبـا شـدن خـواه برای همسـر و خـواه جز او، 

کـه ابروانـش پیوسـته اسـت، نمی توانـد میـان آن دو را بـردارد تـا جـاِی  کسـی  تغییـر دهـد. مثـاًل 

کـه دنـداِن اضافـه یـا بلنـد دارد، نمی تواند آن  آن درخشـان بـه نظـر آیـد؛ و بـه عکـس. نیـز کسـی 

کـه آن را  یـش یـا سـبیل پاییـن لـب دارد، روا نیسـت  کـه مـوِی ر کنـد. نیـز زنـی  کوتـاه  را بکنـد یـا 

بَکَنـد. آن کـس کـه مـوی سـرش کوتـاه یا کم پشـت اسـت، نیـز نباید آن را با موی شـخص دیگر 

پیونـد زنـد و آن را بلنـد یـا پرپشـت سـازد. همـۀ این هـا در زمـرۀ نهـی خداونـد جـای دارد؛ زیـرا 

تغییـر در آفرینـش خـدای تعالی اسـت.«

یانـی  کـه آسـیب یـا ز گویـد: »از آن چـه گفتیـم، ایـن مـوارد اسـتثنا می شـود: هنگامـی  همـو 

کـه دارای دنـدان اضافـه یـا بلنـد باشـد و او مانـع از غـذا  از ایـن طریـق پدیـد آیـد؛ همچـون زنـی 

خـوردن شـود؛ یـا انگشـتی اضافـه داشـته باشـد کـه آزارش دهد و یا بـه درد انـدازد. در این حال، 

دسـت بـردن در آفرینـش جایـز اسـت. در مـورد اخیـر، حکـم مـرد نیـز هماننـد زن اسـت.« ]فتـح 

البـاری بشـرح صحیـح البخـاری: 310/10[

ُقْرُطبـی )الجامـع ألحـکام القـرآن: 393/5 ]252/5[( در تفسـیر ایـن آیه گفته اسـت: »برای زن 

کار دگرگـون  َیـد، بتراشـد؛ زیـرا ایـن  گـر برو یـش و سـبیل و مـوی زیـر لبـش را ا کـه ر جایـز نیسـت 

کردن آفرینش خداوند است.«

کـه بـه ابن  َحـْزم ظاهـری رسـیده و آن را  چگونـه بـر شـبلی پوشـیده مانـده، آن اجماعـی 

یـش در حکـم مثلـه اسـت و جایـز  کـه تراشـیدن همـۀ ر در مراتـب اإلجمـاع )ص157( نقـل نمـوده 
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یـش را ازکسـانی  کننـدۀ ر نیسـت، بـه ویـژه بـرای خلیفـه و فاضـل و عالـم؟ همـو )همـان: ص52( 

گواهی شـان پذیرفتـه نیسـت. کـه  شـمرده 

کنون بیایید تا سخنان بزرگان فقه را بنگریم: ا

1. حافـظ عراقـی )طـرح الّتثریـب فـی شـرح التقریـب: 83/2( گویـد: »از اموِر همسـاز با فطرت، 

کـرد. در روایـات، واژۀ  کوتـاه  کـه نبایـد آن را، بـه خـالف سـبیل،  یـش اسـت  گذاشـتن ر فـراوان 

گرفتـه شـده اسـت. همیـن  کـه از َعفـا )= فـراوان شـد(  کار رفتـه  عربـی ِاعفـاء در ایـن زمینـه بـه 

کـه در صحیح مسـلم و صحیـح بخاری  حـی‹ آمـده 
ّ
واژه در حدیـث ابن عمـر بـه صـورت ›َاعفـوا الل

وارد شـده اسـت. در برخـی عبـارات دیگـر، این واژگان آمده اسـت: ›َاوفوا‹؛ ›وّفـروا‹؛ ›َارخوا‹. 

یـد( و برخـی بـه صـورت ›َارجـوا‹ خوانده انـد  گذار واژۀ اخیـر را بیش تـر بـه همیـن شـکل )= وا

کـه بـرای  گذاشـتن و بـه تأخیـر افکنـدن‹ اسـت و اصـل آن بـا همـزه ]= َارجئـوا[ بـوده  کـه از ›وا

.‹ ]احـزاب/51[ ه�نّ اء م�ن ی م�ن �تسش ر�ب تخفیـف حـذف شـده اسـت؛ هماننـد ایـن آیـه: ›�ت

ــه حــال  یــش ب کــه ســزاوارتر اســت ر کرده انــد  ــا ایــن روایــات اســتدالل  بیشــینۀ فقیهــان ب

خــود رهــا شــود و هیــچ چیــز از آن چیــده نشــود. ســخن شــافعی و یارانــش همیــن اســت. 

یــش نــاروا اســت.‹ ُقْرُطبــی )المفهــم(  گویــد: ›تراشــیدن و چیــدن و ســوزاندن ر قاضــی عیــاض 

یــش جایــز نیســت.‹ نیــز قاضــی عیــاض  کنــدن و چیــدن بســیاری از ر گویــد: ›تراشــیدن و 

یــش آن  کــه ر ــد: ›رواســت  گوی کــم شــود.‹ همــو  یــش  گفتــه اســت: ›خــوب اســت از درازای ر

کــه چیــدن و بریــدن مکــروه اســت.‹  گــردد، همچنــان  کــه مایــۀ شــهرت  قــدر بلنــد و انبــوه شــود 

یــش حــّد و انــدازه ای دارد؟  کــردن ر کــه آیــا: رهــا  گفتــه اســت: ›پیشــینیان اختــالف دارنــد  نیــز 

ــاه  کوت ــر آن  کــه مایــۀ شــهرت نشــود و اضافــه ب برخــی بــرای آن حــّدی ننهاده انــد، مگــر همیــن 

یــش را مکــروه شــمرده اســت. بعضــی حــّد آن را بــه قــدر یــک  کــردن ر گــردد. ماِلــک بســیار دراز 

یــش را  کــردن از ر کــم  گروهــی هــم  کردنــی دانســته اند.  ــاه  کوت ــر آن را  مشــت دانســته و افــزون ب

مگر در حج یا عمره، ناروا شمرده اند.‹«

152/11

)197(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 11( 234

حـی.‹ 
ّ
عفـوا الل

َ
گویـد: »پیامبـر؟ص؟ فرمـود: ›ا  2. َغّزاِلـی )احیـاء علـوم الّدیـن: 146/1 ]129/1[( 

ید.‹ در روایتـی آمـده اسـت: ›یهودیـان سـبیل  یـش را فـراوان سـاز و آن بدیـن معنـا اسـت: ›ر

از  پـاره ای  نماییـد!‹  آنـان مخالفـت  بـا  پـس  را می چینـد.  یششـان  ر فـراوان سـاخته،  را  خـود 

و بدعـت دانسـته اند.« نـاروا  را  یـش  ر تراشـیدن  دانشـوران 

نموده انـد.  اختـالف  یـش  ر درازای  انـدازه  »در بـارۀ  گویـد:   ]131/1[  )148/1 )همـان:  همـو 

کی  یـش بگیـرد و اضافـۀ آن را کوتـاه کنـد، با گـر انسـان مشـت خویـش را بـر ر کـه ا برخـی بـر آننـد 

گروهی از تابعین می کرده اند و شـعبی و ابن سـیرین آن را نیکو  کار را ابن عمر و  نیسـت؛ و این 

یـش نیکوتـر اسـت؛  کـردن ر گفته انـد: ›فـراوان رهـا  دانسـته و حسـن و َقتـاده مکـروه شـمرده و 

گروهـی از تابعیـن[ بـه صـواب  کاِر ]ابن عمـر و  حـی.”‹ همیـن 
ّ
عفـوا الل

َ
زیـرا پیامبـر؟ص؟ فرمـود: “ا

کوتـاه و دایره گـون شـود _ ؛ زیـرا درازای  یـش  کـه ر گـر سـبب نگـردد  نزدیک تـر اسـت، _ البّتـه ا

یـش، چهـره را زشـت و ناهنجـار و زبـان غیبت گـران را بـه بدگویـی می گشـاید. پـس بـا  فـراوان ر

یـش پرهیـز شـود.« کـردن ر کـه از دراز  کـی نیسـت  ایـن نّیـت، با

3. ابن َحَجـر )فتـح البـاری بشـرح صحیـح البخـاری: 288/10 ]350/10[( حدیـث نافـع را آورده 

یشـش می نهاد و اضافـۀ آن را برمی گرفت.  کـه ابن عمـر هنـگام حـج یـا عمره، مشـت خود را بر ر

گفته است: سـپس 

کار را مخصـوص زمـان حـج یـا  کـه ابن عمـر ایـن  کـه بـه نظـر می رسـد ایـن اسـت  »آنچـه 

یش را مخصوِص حالتی می دانسـته  عمـره نمی دانسـته؛ بلکـه فرمـان پیامبـر بـرای رها کـردن ر

یـش، ناهنجار جلوه نکند. طبـری گوید: ›برخی  کـه چهـرۀ انسـان بـر اثـر درازا یـا پهنای فراوان ر

یـش را نـاروا دانسـته اند.  کـردن هـر مقـدار از درازا و پهنـای ر کـم  گراییـده و  بـه ظاهـر حدیـث 

کـرد.‹  کوتـاه  یـش از یـک مشـت بیش تـر شـود، اضافـه را می تـوان  کـه هـرگاه ر برخـی نیـز بـر آننـد 

کـه خود  ی انجـام ایـن کار را طبـق سـند خویـش، بـه ابن عمـر نسـبت داده و نیـز آورده  سـپس و

کـه عمـر  کـرده  کار را در بـارۀ مـردی انجـام داد. همچنیـن از طریـق ابوهریـره نقـل  عمـر همیـن 

کرد. کار را  این 
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سـنن ابی داوود ]84/4[ در حدیث جابر با سـندی حسـن آورده اسـت: ›موی ریش خود را 

جز در حج یا عمره بلند می کردیم.‹ و این تأییدگر همان سـخنی اسـت که از ابن عمر نقل شـد 

و جابر نیز اشـاره کرده که هنگام مراسـم حج و عمره، از موی خویش می کاسـته اند.

یش چیسـت  سـپس طبـری اختـالف در ایـن زمینـه را گزارش کرده که اندازۀ کاسـتن از ر

ی بـا ذکـر سـند از جماعتـی آورده که باید در کاسـتن، بـه مقدار افزون بر  و آیـا انـدازه ای دارد. و

یـش را چنـدان  کـه درازا و پهنـای ر کـرد. نیـز از حسـن بصـری نقـل نمـوده  کـف دسـت بسـنده 

کـرده و گفته  کـه بیـش از حـّد )طبیعـی( بـه نظـر نیایـد. از عطـاء نیـز همیـن را نقل  کـم می کننـد 

انجـام  پارسـیان  کـه  کرده انـد  حمـل  کاری  بـه  را  یـش  ر کـردن  کوتـاه  از  نهـی  ›اینـان  اسـت: 

کوتـاه می کردنـد.‹ سـپس آورده اسـت:  یـش را می چیدنـد و بیـش از حـّد  می دادنـد، یعنـی ر

ی این سـخن را با ذکر  یـش را جـز در حـج یـا عمـره، ناروا دانسـته اند.‹ و کـردن از ر ›دیگـران کـم 

یشـش را  گـر آدمـی ر گفتـه اسـت: ›ا گروهـی آورده و خـود، سـخن عطـاء را برگزیـده و  سـند از 

همـواره رهـا سـازد تـا درازا و پهنایـش از حـد )طبیعـی( بگـذرد، خـود را در معـرض تمسـخر 

دیگـران قـرار داده اسـت.‹ آن گاه، بـه حدیـث عمـرو بـن شـعیب، از پدرش، از جّدش اسـتناد 

یـش خـود می گرفـت. ایـن را سـنن الِترِمـذی ]87/5[  کـه پیامبـر؟ص؟ از پهنـا و درازای ر نمـوده 

گفتـه اسـت:  کـه پـس از آوردن روایـت عمـر بـن هـارون  کـرده  آورده اسـت. نیـز از بخـاری نقـل 

›بـرای او حدیثـی ناپذیرفتنـی و ناهنجـار جـز ایـن نمی شناسـم؛ و عمـر بـن هـارون را گروهی به 

گونۀ مطلق ضعیف دانسته اند.‹

بـزرگ  بسـیار  هـرگاه  اّمـا  اسـت.  نـاروا  یـش  ر زدن  و  و چیـدن  ›تراشـیدن  گویـد:   عیـاض 

کردنـش نیـز  کاری نیکـو اسـت. بلکـه فـراوان بـزرگ  کاسـتن از درازا و پهنایـش  و انبـوه شـود، 

ی پـس از  کـه مایـۀ شـهرت شـود و همچنیـن کوتـاه کردنـش بـه ایـن کیفیـت، نـاروا اسـت.‹ نـوو

یـش را  کـه فـراوان کـردن ر ایـن سـخن، آورده اسـت: ›ایـن گفتـار بـر خـالف ظاهـر روایـت اسـت 

یش را به حال خود نهـاد و به کوتاه کردنش   فرمـان داده اسـت. عقیـدۀ مـن آن اسـت کـه بایـد ر
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ی در غیـر موسـم حـج اسـت؛ زیـرا شـافعی  نـوو کـه مقصـود  گویـی  و ماننـد آن نپرداخـت.‹ 

ایـن موسـم مسـتحب اسـت.« یـش در  ر کـردن  کوتـاه  کـه  تصریـح نمـوده 

گفتـه اسـت: »ابن التیـن ظاهـر آن چـه را از ابن عمـر نقـل  همـو )همـان: 289/10 ]351/10[( 

ی بـه انـدازۀ یـک مشـت از ]بلندِی[  کـه و شـده، نپذیرفتـه و گفتـه اسـت: ›مقصـود آن نیسـت 

کتفـا می کـرده؛ بلکـه آن را در دسـت می گرفـت و اضافـه را مـی زد؛ سـپس بـا چهـار  یـش خـود ا ر

یـش زیـر چانـه اش را در دسـت می گرفـت و آنچه را که پائین تـر از آن بود می زد  انگشـت بسـته ر

یـش خـود را  کـه ر گویـد: ›گروهـی پدیـد آمده انـد  یشـش همسـطح شـود.‹1 ابوشـامه  تـا طـول ر

ی ]شـرح  یـش خـود را می چیدنـد.‹ نـوو کـه ر کار مجـوس اسـت  کار اینـان بدتـر از  می تراشـند و 

یـش فرمـان داده شـده،  گفتـه اسـت: ›آن چـه در بـارۀ فـراوان گذاشـتن ر صحیـح مسـلم: 149/3[ 

یش یا موی بـاال و پایین لب  یـش درآورنـد، اسـتثنا می گـردد؛ که تراشـیدن ر کـه ر در بـارۀ زنانـی 

برایشان مستحب است.‹«

کـه بدیـن  حـی‹ آمـده 
ّ
گویـد: »در روایـت تعبیـر ›َاعفـوا الل ی )فیـض القدیـر: 198/1(  4. ُمٰنـاو

ید.‹ پـس تراشـیدن و کنـدن و چیدن بخش بسـیاری از آن،  یـش را فـراوان سـاز معنـا اسـت: ›ر

ت حکم 
ّ
گشـته و به عل کید  جایز نیسـت. در الّتنقیح چنین آمده اسـت. سـپس این فرمان تأ

که خالف این اسـت، همانندی مجویید.‹  که چنین اسـت: ›به ظاهر یهودیان  اشـاره شـده 

و در خبـر ابن  ِحّبـان ]اإلحسـان فـی تقریـب صحیـح ابن  ِحّبان: 288/12[ به جـای یهودیان، مجوس؛ 

گویـد: ›مشـهور آن  کسـرا آمـده اسـت. حافـظ عراقـی  و در روایـات دیگـر، مشـرکان و خانـدان 

اسـت.  نـاروا  یـش  ر از  گرفتـن  پـس  می دادنـد؛  انجـام  مجـوس  مـردم  را  کار  ایـن  کـه  اسـت 

کـه بایـد  کـه میـزان درازای آن چـه حـد اسـت. برخـی گفته انـد  یده انـد  پیشـینیان اختـالف ورز

گروهی از تابعین  که ابن عمر انجام می داد و  گرفت و پایین آن را چید؛ چنان  آن را به مشـت 

کار را نیکـو شـمرده و حسـن و َقتـاده آن را  کردنـد. شـعبی و ابن سـیرین ایـن  ی  نیـز از او پیـرو

1. در عبـارت نقـل شـده از ابن التیـن ابهـام وجـود دارد و مقصـودش روشـن نیسـت. آن چـه در متن آمده، ترجمـۀ واژه به واژۀ 
گفتۀ او اسـت.
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عـادی  از حالـت  کـه  یـش  ر از  مقـدار  هـر  کـه  اسـت  آن  گفتـۀ صحیح تـر  دانسـته اند.   مکـروه 

کراهت دارد.« کاستن بیش از این مقدار  گرفته شود و  و آراستگی بیرون رود، 

آورده   )]343/1[ تألیـف قاضـی، در حاشـیۀ شـرح َخفاجـی  الّشـفا  )شـرح  قـاری  5. سـّید علـی 

گـر از انـدازۀ یـک مشـت بیش تـر شـود، می تـوان آن  یـش نهـی شـده؛ اّمـا ا اسـت: »از تراشـیدن ر

گرفـت.« را 

کـردن  کوتـاه  کـه گذشـت،  6. در شـرح الّشـفا تألیـف َخفاجـی )343/1( آمـده اسـت: »چنـان 

گیـرد و افـزون بـر  کـه آن را در مشـت  گونـه بـه دسـت می آیـد  یـش نیکـو اسـت و انـدازه اش ایـن  ر

یـش جایـز نیسـت؛ زیـرا شـیوۀ مشـرکان اسـت.« آن را از درازا بچیننـد. و اّمـا تراشـیدن ر

کـــه در القامـــوس آمـــده، اعفـــای  گویـــد: »چنـــان  7. شـــوکانی )نیـــل األوطـــار ]132/1 و 133[( 

حـــی، 
ّ
ــوا الل ــای َاعفـ ــه جـ ــاری بـ ــاختن آن اســـت. در روایـــت بخـ ــراوان سـ ــای فـ ــه معنـ یـــش بـ ر

کـــه همـــان معنـــا را دارد. عـــادت ایرانیـــان  ـــوا آمـــده اســـت  ـــروا؛ و در روایـــت دیگـــر مســـلم، َاوف وّف

کار نهـــی نمـــود و فـــراوان ســـاختنش را  یـــش را می چیدنـــد؛ پـــس خداونـــد از ایـــن  کـــه ر ایـــن بـــود 

یـــش نـــاروا اســـت؛ اّمـــا  گویـــد: ›تراشـــیدن و چیـــدن و ســـوزاندن ر فرمـــان داد. قاضـــی عیـــاض 

ـــارۀ میـــزان  ی ســـخنان فقیهـــان در ب کاری نیکـــو اســـت.‹ ســـپس و کاســـتن از درازا و پهنایـــش 

کاستن را آورده است.«

گویـد: »از مجموعـۀ ایـن احادیـث، پنـج عبـارت بـه دسـت  همـو )همـان: 142/1 ]138/1[( 

یـش را بـه حـال  کـه ر می آیـد: َاعفـوا، َاوفـوا، َارخـوا، َارجـوا، وّفـروا. معنـای همـۀ این هـا آن اسـت 

ید!‹ پیش تر گذشـت  کـه در روایات آمده: ›بـا مجوس مخالفت ورز یـد. و اّمـا ایـن  خـود بگذار

کار نهـی فرمود.« یـش بـود؛ پـس خداونـد از ایـن  کـه عـادت ایرانیـان چیـدن ر

یهـود،  جـای  بـه  ابن  ِحّبـان،  خبـر  »در  اسـت:  آمـده   )141/1( الحدیـث  رامـوز  شـرح  در   .8

ـت حکـم دارد. عراقـی 
ّ
مجـوس؛ و در روایـات دیگـر، مشـرکان و کسـرا آمـده؛ و ایـن اشـاره بـه عل

یـش  گرفتـن از ر کار را مـردم مجـوس انجـام می دادنـد؛ پـس  کـه ایـن  گویـد: ›مشـهور آن اسـت 

)200(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 11( 238

که یاد  گون را  گونا کرده اند.‹« سـپس سـخنان  گشـت و پیشـینیان در میزان آن اختالف  ناروا 

کردیـم، آورده اسـت.

کـه شـامل همـۀ فتـاوا و آرای پیشـوایان مذاهـب  9. نیکوتریـن سـخن در ایـن زمینـه را 

اسـت: آورده  اإلبتـداع1: ص405(  فـی مضـاّر  )اإلبـداع  اسـتاد محفـوظ  اسـت، 

کـردن  یـش و فـراوان  کـه مـردم امـروز دارنـد، تراشـیدن ر »یکـی از زشـت ترین عادت هایـی 

سـبیل اسـت. ایـن بدعـت نیـز همچـون بدعت پیشـین ] که قبـل از این یاد کردیـم[ در نتیجۀ 

معاشـرت و در آمیختن با بیگانگان و نیکو شـمردن عادت های ایشـان، به مصریان سـرایت 

پیامبرشـان  سـّنت  و  شـمرده  زشـت  را  خـود  دیـن  نیکـوی  خصلتهـای  کـه  چنـدان  نمـوده؛ 

مشـرکان  ›بـا  اسـت:  شـده  نقـل  پیامبـر؟ص؟  از  ابن عمـر؟ضر؟  از  کرده انـد.  رهـا  را  محّمـد؟ص؟ 

یـش را بسـیار و سـبیل را از ته بزنید!‹ صحیح البخـاری ]2209/5[ آورده که  مخالفـت کنیـد: ر

یـش خـود را در مشـت می گرفـت و اضافـۀ آن را  ابن عمـر هـرگاه بـه حـج یـا عمـره می رفـت، ر

کـرده اسـت: ›سـبیل را  مـی زد. صحیـح مسـلم ]282/1[ نیـز از ابن عمـر، از پیامبـر؟ص؟ روایـت 

گفتـه اسـت:  ی پـس از بیـان شـماری از احادیـث ایـن بـاب،  کنیـد!‹ و یـش را فـراوان  کوتـاه و ر

یـش واجـب و  کـه فـراوان سـاختن ر ›روایـات در ایـن زمینـه بسـیارند و همگـی تصریـح دارنـد 

که خواهد آمد.‹ تراشیدن و برداشتن از آن حرام است، بر سیاقی 

کـه ایـن سـخن رسـول خـدا؟ص؟: ›بـا مشـرکان _ یـا: مجـوس _ مخالفـت  پوشـیده نیسـت 

ابـی داوود: 44/4[ و ابن  ِحّبـان،  ابـوداوود ]ّسـنن  کار را تأییـد می کنـد؛ زیـرا  کنیـد!‹ حرمـت آن 

ضمـن صحیـح شـمردن خبـر، از ابن عمـر روایـت نموده انـد کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: ›هر که 

خـود را بـه گروهـی هماننـد سـازد، از آنـان اسـت.‹ و ایـن نهایِت بازداشـتن از همانند سـاختن 

ک یـا ظاهـر ویـژۀ آنـان اسـت. دانشـوران اختـالف دارنـد  کافـران در پوشـا خویـش بـا فاسـقان یـا 

کافر دانسـته اند؛ و ظاهر حدیث  کند، وضعش چگونه اسـت. برخی او را  گر کسـی چنین  که ا

ی نشـود اّمـا تأدیـب گردد. کفـر و کـه حکـم بـر  نیـز همیـن اسـت. برخـی گفته انـد 

1. تألیف استاد بزرگ، شیخ علی محفوظ، یکی از استادان االزهر شریف از چاپ چهارم.
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کـه چنیـن کاری از ویژگی های  کـه امـر بـه شـمار می آینـد و داللت دارند  ایـن دو حدیـث 

کـه ویژه آنان اسـت. پس رسـول خدا؟ص؟ ما  کافـران اسـت؛ زیـرا نهـی، از کاری اسـت  ظاهـری 

گردد ... .‹ به صورت عام از همانندی جسـتن  گروهی همانند  که به  را در آن سـخنش: ›هر 

یـش یکـی از مصادیـق آن اسـت؛ و بـا ایـن سـخنش بـه  کـه تراشـیدن ر کافـران نهـی فرمـوده  بـا 

ید؛ بـا مجـوس _ یـا: مشـرکان _  یـش را فـراوان سـاز طـور خـاص از ایـن کار نهـی نمـوده اسـت: ›ر

کنید!‹ مخالفـت 

الِترِمـذی ]87/5[ از عبـداهلل بـن  گذشـته دارای اطـالق نیسـت. سـنن  البّتـه احادیـث 

یـش خـود می گرفـت.  کـه رسـول خـدا؟ص؟ از پهنـا و درازای ر عمـرو بـن عـاص روایـت نمـوده 

یـش خـود را در مشـت می گرفـت و هـر چـه را  کـه ابن عمـر ر کرده انـد  ابـوداوود و نسـائی روایـت 

از دسـتش بیـرون مـی زد، مـی زد. در عبارتـی نیـز آمـده اسـت: ›هـر چـه را زیـر مشـتش می مانـد، 

می چیـد.‹ صحیـح البخـاری ]2209/5[ ایـن روایـت را بـا تعلیـق سـند آورده اسـت. پـس ایـن 

یـش بدیـن معنا اسـت که  احادیـث، روایـات گذشـته را قیـد می زننـد؛ یعنـی فـراوان سـاختن ر

همـه یـا بیشـینۀ آن زده نشـود.

یـش واجب اسـت  کـردن ر کـه فـراوان  مذهب هـای چهارگانـه بـر ایـن نکتـه همداسـتانند 

که نزدیک به تراشیدن باشد، حرام است: گونه ای  گرفتن از آن به  و تراشیدن یا 

یـش خود را  کـه ر 1. حنفیـان. در الـّدّر المختـار ]ص325[ آمـده اسـت: ›بـر مـرد حـرام اسـت 

کـه واجـب اسـت آن چـه را بیـش از یـک مشـت اسـت،  بزنـد. در الّنهایـه تصریـح شـده اسـت 

کـه برخـی مغربیـان و مـردان زن نمـا  گرفتـن از آن بیـش از ایـن انـدازه _ چنـان  چیـده شـود؛ اّمـا 

یش زده شـود، کار  انجـام می دهنـد _ هیـچ کـس آن را مبـاح ندانسـته اسـت. اّما این که همۀ ر

کـه گفتـه اسـت واجـب اسـت افـزون  یهودیـان هنـد و مـردم مجـوس ایرانـی اسـت.‹ و اّمـا ایـن 

یـش خود  کـه رسـول خـدا؟ص؟ از درازا و پهنـای ر بـر یـک مشـت را زد، بـر پایـۀ ایـن روایـت اسـت 

بیش تـر  در  اسـت.  آورده  الصحیـح(  )الجامـع  کتـاب  در  ِترِمـذی  امـام  کـه  چنـان  می گرفـت؛ 

کتاب های حنفیان نیز همانند همین سخن آمده است.
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گـر مصـداق مثله  یـش، ا کـه تراشـیدن یـا چیـدن ر 2. مذهـب سـروران مالکـی ایـن اسـت 

کار  یـش قـدری دراز شـود و چیدنـش مصـداق مثلـه نباشـد، این  گـر ر گـردد، حـرام اسـت. اّمـا ا

ی  ـَدو مـه ِعَ
ّ

کـه از شـرح رسـالۀ ابوالحسـن و حاشـیۀ آن تألیـف عال خـالف اولـٰی یـا مکـروه اسـت؛ چنـان 

_ خدایشـان رحمـت کنـد! _ برمی آیـد.

ــر  ــزرگ ب 3. مذهــب ســروران شــافعی. در شــرح العبــاب آمــده اســت: ›نکتــه: دو اســتاد ب

کــه  یــش مکــروه اســت. ابن رفعــه بدیــن ســخن چنیــن اعتــراض نمــوده  کــه تراشــیدن ر آننــد 

گویــد: “درســت  کار تصریــح نمــوده اســت. َاْذَرعــی  ــر حرمــت ایــن  شــافعی؟ضر؟ )کتــاب األّم( ب

یــش دچــار مشــکل نباشــد ]ماننــد افتــادن شــپش در آن یــا وجــود زخمــی در  گــر ر کــه ا آن اســت 

کتــاب،  صــورت[، تراشــیدن همــۀ آن حــرام اســت.”‹ در حاشــیۀ ابن قاســم عبــادی بــر همــان 

هماننــد همیــن ســخن آمــده اســت.

یــش تصریــح دارد. برخــی از  4. مذهــب ســروران حنبلــی. بــر حــرام بــودن تراشــیدن ر

کــه نظــر معتبــر حرمــت تراشــیدن آن اســت. برخــی بــه حرمــت تصریــح نمــوده  گفته انــد  آنــان 

گاهــی از شــرح  ــف االنصــاف. ایــن را می تــوان بــا آ
ّ
گــزارش نکرده انــد؛ همچــون مؤل و اختالفــی را 

یافــت. المنتهــی و شــرح منظومــة اآلداب و جــز آن دو در

یــش از قوانیــن دیــن خــدا  کــه حرمــت تراشــیدن ر گفتــه شــد، دانســته می شــود  از آن چــه 

کســی بــرای بندگانــش حــق قانون گــذاری نــدارد. و عمــل بــر  کــه جــز او  و شــرع او اســت ندایــی 

گمراهــی یــا فســق و نادانــی و یــا غفلــت از روش نیکــوی ســرورمان  طبــق غیــر آن، بی خــردی و 

محّمد؟ص؟ است.«

ی در راِه دوسـتی خـدا را سـتوده و نیـز  یـش تراشـیدن و کـه ر آری؛ شـبلی و آن حافظـی 

یـش  گفته انـد، محتـاج ر یـش ابوبکـر صّدیـق بـه درازا سـخن  کـه در پیرامـون ر حافظـان دیگـر 

کـه َسـْمعانی )أالنسـاب ]63/3[( در ذیـل  کامـل نیـاز دارنـد؛ چنـان  نیسـتند؛ بلکـه بـه عقلـی 

گفتم:  َنسـِب رسـتمی، از مطین1 بن احمد آورده اسـت: »پیامبر؟ص؟ را در خواب دیدم و به او 

1. در األنساب آمده است: »مطّیار.«)غ.(
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یشـت خوب اسـت؛  یشـی بزرگ داشـته باشـم.‹ فرمود: ›ر که ر ›ای پیامبر خدا! دوسـت دارم 

کامل نیـاز داری.‹« اّمـا به عقلـی 

57. ستونی از نور در آسمان به سوی قبر حنبلی می آید
هـب: 46/3 ]336/4[( در شـرح حـال ابوبکـر عبدالعزیـز بـن 

ّ
ابن عمـاد حنبلـی )شـذرات الذ

کـه ابوعّبـاس بـن ابی عمـرو شـرابی  ل )د.363( آورده 
ّ

جعفـر حنبلـی، معـروف بـه غـالم خـال

گفتـه اسـت: »در شـبی، خادمـِی ]مسـجد یـا مقبـره ای[ بـر عهدۀ مـن بود و شـبانه در پی انجام 

بـه سـوی  از محـل آن خدمـت خـارج شـده،  مـردم  و[ هنـگام خـواب  ]دیـر هنـگام  رفتـم  آن 

بـه درون  از دل آسـمان  کـه  نـور دیـدم  از  کـردم. در راه سـتونی  بـاب ازج حرکـت  خانـه ام در 

بـه هیـچ  گـردد،  کـه از دیدگانـم پنهـان  از بیـم ایـن  بـه آن خیـره شـدم و  گورسـتان می تابیـد. 

کـه آن سـتون نـور از دل  ی بـر نگردانـدم، تـا بـه قبـر ابوبکـر عبدالعزیـز رسـیدم و دیـدم  سـویی رو

کـه نـور بـه همـان  کشـیده شـده اسـت. حیـران مانـدم و سـپس در حالـی  ی  آسـمان تـا قبـر و

حالت بود، بازگشتم.«

گویـد: ایـن ابوبکـر حنبلـی، شـیخ و عالـِم حنبلیـان در روزگار خـود و صاحـب  امینـی 

کـه از احمـد بـن حنبل،  ل، از ِحْمصـی روایـت نمـوده 
ّ

کـه از خـال تألیفاتـی اسـت و همـو اسـت 

کـه علـی را از ابوبکـر برتـر  پیشـوای حنبلیـان، در بـارۀ برتـری خلفـا پرسـیدند. پاسـخ داد: »هـر 

شـمَرد، بـر پیامبـر ؟ص؟ عیـب و ایـراد گیـرد. هـر کـه علـی را بـر عمـر ترجیـح دهـد، بـر پیامبـر ؟ص؟ 

کـه علـی را از عثمـان برتـر شـمارد، بـر ابوبکـر و عمـر و عثمـان و اهـل  گرفتـه. هـر  و ابوبکـر عیـب 

گرفته است.« شورا و مهاجران و انصار را عیب و ایراد 

کشـیده شـده بـود، در روزگار حیاتـش بـه  ی  کـه تـا قبـر و کاش ذّره ای از آن نـور خیالـی 

کـه مخالـف کتـاب و سـّنت  نهانـگاه بصیرتـش می تابیـد تـا ایـن سـخن بـی ارزش اسـتادش را 

کـه در چنین مسـألۀ بزرگی که  کـه شـأن اسـتادش شایسـتۀ آن نیسـت  اسـت، نپذیـرد و بدانـد 

ی  کرد! سـخن و که از جنس دیگر تیرها نیسـت، صدا  درخور او نیسـت، وارد شـود؛ اّما تیری 
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در بـارۀ برتـری خلفـا از حیـث جایـگاه، چـه نسـبتی بـا دو آیـۀ مباهلـه و تطهیـر دارد؟ مقتضای 

کـه موالمـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـا همتایـش پیامبـر بـزرگ؟ص؟ در همـۀ  آیـۀ مباهلـه ایـن اسـت 

 زمینه هـای ممکـن بـرای اّتحـاد دو شـخص، برابـر باشـد، یعنـی همـۀ فضیلت هـا و برتری هـا 

کـه  یـد در بـارۀ مـردی  گمـان دار کریمانـه و افتخـارات، جـز نبـّوت. پـس چـه  و اخـالق نیـک و 

در همـۀ ایـن فضیلت هـا بـا رسـول خدا؟ص؟ همطراز اسـت؟ آیا سـخیف و سسـت نیسـت که 

ی _ صلـوات اهلل علیـه _ از  کـه و کـه علـی را ... .«؟ نیـز مقتضـای آیـۀ تطهیـر آن اسـت  بگوییـم: »هـر 

گناهـان آلـوده می شـود، بـا  کـه بـه بدی هـا و  کسـی  گناهـان و خطاهـا معصـوم باشـد. آیـا  همـۀ 

کـرده اسـت: »هـر  معصـوم هم طـراز اسـت؟ بـا ایـن حـال، صاحـب آن نـور بی پروایانـه روایـت 

گفتـه شـود: »هـر  کـه  کـه علـی را ... .«! آنچـه ]بـه حـق[ مقتضـای ایـن مقـام اسـت آن اسـت 

کریـم و پیامبـر؟ص؟ و خـدای بزرگ  کـه دیگـری را از موالمـان امیرالمؤمنیـن برتـر شـمارد، بـر قـرآن 

گرفتـه اسـت.« عیـب و ایـراد 

نظـر جایـگاه چـه  از  نمـوده،  روایـت  امامـش احمـد  از  نـور  آن  کـه صاحـب  ایـن سـخن 

کـه از همـه سـوی  نسـبتی بـا سـّنت متواتـر در زمینـۀ فضیلت هـای امـام _ صلـوات اهلل علیـه _ دارد 

کـه او _ سـام اهلل علیـه _ را بـر  گذشـت؟1 هـر  کتـاب  دهـای پیشـین ایـن 
ّ
رسـیده اسـت و در مجل

بـه دسـتاویزی  و  آورده  نـوری درخشـان  و  م دارد، حّجتـی رسـا 
َ

ابوبکـر و عمـر و عثمـان مقـّد

گسستنی نیست. که  استوار چنگ زده 

58. خرما برای ابن سمعون تبدیل به رطب می شود
کـه از  کـرده  یـخ بغـداد: 275/1( از ابوبکـر محّمـد بـن محّمـد طاهـری روایـت  خطیـب )تار

ی از مدینـۀ رسـول خـدا؟ص؟ بـه قصـد بیـت الَمْقـِدس  کـه و ابوالحسـین بـن سـمعون2 شـنیده 

که روایات با سـندهای نیکو در حّق هیچ یک  1. البّته سـخن خود احمد و جمعی دیگر از پیشـوایان حدیث خواهد آمد 
از صحابـه، بیـش از آنچـه در بـارۀ علـی بـن ابی طالب وارد شـده نرسـیده اسـت. نیز سـخن بزرگ دانای اّمـت، ابن عّباس، 

نقـل خواهـد شـد کـه در بـارۀ هیـچ کس بـه اندازۀ علی، آیات کتاب خدا نازل نگشـته اسـت.

هب ]467/4[ آمده اسـت. 
ّ

2. واعـظ نـام آور پیشـوای الگـوی حکمت گـوی؛ چنـان که در المنتظم ]3/15[ و شـذرات الذ
وی به سـال 387 درگذشـت.
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بیـرون شـد و بـا خـود قـدری خرمـای صیحانـی همـراه ُبـرد. چـون بـه بیـت الَمْقِدس رسـید، آن 

گزیـده بـود. سـپس نفسـش میـل بـه  کـه خانـه  کی هـا در مکانـی نهـاد  خرمـا را همـراه دیگـر خورا

کـرد آنـگاه بـا سـرزنش و مالمت به نفـس خود رو نمـود: »در این جا چگونه  خـوردن رطـب پیـدا 

کـه  می تـوان رطـب یافـت؟« هنـگام افطـار بـه سـوی همـان خرمـا رفـت تـا از آن بخـورد. دیـد 

کـه  رطـب صیحانـی اسـت! چیـزی از آن نخـورد و چـون شـامگاه فـردا بـه سـراغ آن رفـت، دیـد 

بـه حـال نخسـت بازگشـته؛ پـس از آن خـورد.

کرده است. هب: 126/3 ]468/4[( یاد 
ّ

این را ابن عماد حنبلی )شذرات الذ

59. ابن سمعون از آن چه خواب می بینند، خبر می دهد
ابن جـوزی )المنتظـم: 199/7 ]4/15[( از طریـق ابوبکـر خطیب بغدادی، از ابوطاهر محّمد 

ف آورده اسـت: »روزی در مجلس وعظ ابوالحسـین بن سـمعون بـودم و او بر 
ّ

بـن علـی بـن عـال

کـه کنار صندلی نشسـته بـود، چرت بر  صندلـی خـود مشـغول صحبـت بـود. ابوالفتـح قـّواس 

او چیره گشـت و به خواب رفت. ابوالحسـین مّدتی از سـخن گفتن دسـت کشـید تا ابوالفتح 

گفـت: ›آیـا رسـول خـدا؟ص؟ را در خـواب  کـرد. ابوالحسـین بـه او  بیـدار شـد و سـرش را بلنـد 

گفتـن دسـت  گفـت: ›بـه همیـن دلیـل، از سـخن  دیـدی؟‹ پاسـخ داد: ›آری.‹ ابوالحسـین 

گردد.‹« که داشتی قطع  یایت جدا شوی و حال ]خوشی[  کشیدم، مبادا در رو

60. ابن سمعون و دختر رّصاص
زاهـد همـواره  رّصـاص  کـه  آورده  را  ایـن حکایـت  )المنتظـم: 198/7 ]3/15[(  ابن جـوزی 

کار  کار بـازش نمی داشـت. از او در بـارۀ ایـن  پـای ابن سـمعون را می بوسـید و او نیـز از ایـن 

کـه پایـش میخچـه ای درآورد. رسـول  پرسـیدند. پاسـخ داد: »دختـر بچـه ای در خانـه داشـتم 

کـه پایـش را بـر آن بگـذاَرد  کـه بـه مـن فرمـود: ›بـه ابن سـمعون بگـو  خـدا؟ص؟ را در خـواب دیـدم 

کـرده  کـه جامـه بـه تـن  تـا شـفا یابـد.‹ فـردای آن روز بامـدادان نـزد ابن سـمعون رفتـم و دیـدم 

کاری دارد. بـا او  گفتـم: ›شـاید  یـم[‹ بـا خـود  گفـت: ›بسـم اهلل! ]برو اسـت. او را سـالم دادم. 

)206(

159/11



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 11( 244

گفت: ›بسـم اهلل!  ی به خانۀ من آمد و  همراه می شـوم و در راه ماجرای دخترم را می گویم.‹ و

که پوششـی بر او افکنده بودم.  ی آوردم در حالی  ]درون شـویم‹ درون شـدم و دختری را نزد و

گـذارد و رفـت. دختـرک شـفا یافتـه برخاسـت. پـس من همـواره پای ابن سـمعون  پایـش را بـر او 

را می بوسـم.«

61. فرشته ای بر ابوالمعالی فرود می آید
ابوالمعالـی بغـدادی )د.496( از صالحان پارسـا بـود. می گویند که در ماه رمضان دچار 

کـه نـزد یکـی از یـاران رود تـا از او وام گیـرد. گوید: »در  تهیدسـتی سـخت شـد. تصمیـم گرفـت 

گفـت: ›ای ابوالمعالـی! مـن  گاه پرنـده ای بـر دوشـم نشسـت و  ی می رفتـم، نـا کـه نـزد و حالـی 

یـم.‹ صبحگاه فـردا آن مرد  فـالن فرشـته هسـتم. بـه سـوی او نـرو! مـا خودمـان او را نـزد تو می آور

به سـراغ مـن آمد.«

 163/12 الّنهایـه:  و  )البدایـة  ابن َکثیـر  و   )]82/17[  136/9 )المنتظـم:  ابن جـوزی  را  خبـر  ایـن 

]201/12[( آورده اند.

افتخـارات  از  افتخـاری  هیـچ  از  سـخن  کـه  نمی شـوید  شـگفت  در  ابن جـوزی  از  آیـا 

خانـدان رسـول خـدا؟ص؟ نمی گویـد مگـر آن کـه سـاختگی یـا ضعیـف و یـا سسـت می شـمَرد؛ 

کلمـه ای می گویـد و نـه متنـش را چنـان  م دانسـته، نـه دربـارۀ سـندش 
ّ
اّمـا ایـن یاوه هـا را مسـل

ی در بـارۀ  کـه شایسـتۀ آن اسـت، باطـل و محـال می شـمَرد؟ همـۀ این هـا برخاسـته از غلـّو و

کـه دوسـت نمـی دارد! کسـانی  کـه دوسـت مـی دارد و نیـز نفرتـش از  کسـانی اسـت 

ّزاِلی سخن می گوید
َ

62. خداوند با ابوحامد غ
کـه ابوحامـد َغّزاِلـی1 در یکـی از تألیفاتـش  ـِف مفتـاح الّسـعاده )194/2 ]303/2[( آورده 

ّ
مؤل

آورده اسـت: »در آغـاز راه خویـش، احـوال صالحـان ومقامـات عارفـان را انـکار می کـردم تـا آن 

ـِف کتـاب احیـاء علـوم الّدیـن کـه به سـال 450 
ّ
1. ابوحامـد محّمـد بـن محّمـد طوسـی شـافعی، حجـة االسـالم غّزالـی، مؤل

در طـوس زاده شـد و بـه سـال 505 درگذشـت.
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کـه بـه مـن  کـه از واردات غیبـی خداونـد بهره منـد شـدم. در خـواب، خـدای تعالـی را دیـدم 

فرمـود: ›ای ابوحامـد!‹ گفتـم: ›آیـا شـیطان اسـت که با من سـخن می گوید؟‹ فرمـود: ›نه؛ من 

گیرنـدۀ تـو از شـش جهـت هسـتم.‹ سـپس فرمـود: ›ای ابوحامـد! افسـانه هایت را  خداونـد فرا

کـردۀ مـن در زمیـن هسـتند و هـر دو جهان را  رهـا کـن و بـه همنشـینی بـا کسـانی پـرداز کـه نظـر 

بـه دوسـتی ام فروخته انـد!‹ گفتـم: ›تـو را بـه عّزتـت سـوگند! خنـکای خوش گمانی به ایشـان را 

کـردم. آن چـه میـان تـو و ایشـان فاصلـه می انـدازد، مشـغول  بـه مـن بچشـان!‹ فرمـود: ›چنیـن 

کـه بـا  بودنـت بـه دوسـتِی دنیـا اسـت. پـس بـه اختیـار خویـش از آن بیـرون آی؛ پیـش از ایـن 

یـای  ک خویـش را بـر تـو تابانـدم. برخیـز و رؤ کنـون نـوری از انـوار پـا خـواری از آن بیـرون شـوی. ا

کن!‹ شـادمان و سـرخوش برخاسـتم و نزد اسـتادم یوسـف نّسـاج رفتم و ماجرای  خود را نقل 

خوابـم را برایـش بازگفتـم. لبخنـد زد و گفـت: ›ای ابوحامـد! این ها سیاه مشـق های ما در آغاز 

گـر بـا مـن همـراه شـوی، چشـم بصیرتـت را چنـان  کردیـم. آری؛ ا ک  کنـون آن را پـا کـه ا راه بـود 

کـه عـرش و پیرامونـش را ببینـی و بـه آن هـم راضـی نشـوی، مگـر  سـرمۀ تأییـد الهـی می کشـم 

ک  کـدورت طبیعـت خویـش پـا کـه آن چـه را دیـدگان نمی بینـد، بنگـری. پـس از  هنگامـی 

از خـدای تعالـی همـان خطابـی را  فـراز می آیـی و  کـوه[ طـور عقـل خـود  بـر ]  بـه  می شـوی و 

که با موسی؟ع؟ داشت: “منم اهلل پروردگار جهانیان.” ]قصص/30[‹« می شنوی 

کاش می دانســـتم آیـــا  کـــه خـــود را می ســـتاید، تـــو را ســـالم می رســـاند!  گویـــد: آن  امینـــی 

ـــو از شـــش جهـــت  ـــدۀ ت گیرن ـــد فرا ـــد: »مـــن خداون کـــه بگوی دهـــان شـــیطان بســـته اســـت از ایـــن 

گذشـــته بســـته نبـــود! َغّزاِلـــی  کـــه دهـــان مّدعیـــان پـــروردگاری در روزگاران  هســـتم.« همچنـــان 

کـــه او  گـــر، خـــوِد خداونـــد اســـت و چـــرا بـــاز هـــم احتمـــال نـــداد  کـــه آن اّدعا یافـــت  کجـــا در از 

ـــدا خـــدا اســـت،  کـــه صاحـــب آن ن کـــرد  ـــاور  ـــا را صـــادق شـــمْرد و ب ی گـــر آن رؤ شـــیطان باشـــد؟ ا

ی خطـــاب شـــده بـــود: »از افســـانه ها  کـــه بـــه و پـــس چـــرا افســـانه ها را رهـــا نکـــرد، حـــال آن 

دســـت بـــردار!«؟ و بـــر دســـتگاه بافندگـــی اســـتادش یوســـف نّســـاج )= بافنـــده( جـــز مطالـــب 

سست و بی ارزش به هم نبافت!
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بصیرت  و  َغّزاِلی  چشم  تا  می شد  یافت  دیگر  سرمه ای  نساج،  این  داروخانۀ  در  کاش 

کتابش إحیا علوم الدینء چنان  گناهان بزرگ را به دوش نکشد و در  او را تیز نماید، تا باِر آن 

ریاضت های نامشروعی را نپسندد، همچون قّصۀ دزد حّمام و جز آن؛ و نیز سخنان باطل بر 

زبان نراَند، همانند منع کردن از لعن یزید در باب آفات زبان، و دیگر نمونه های فراوان باطل!

یـت  بـه رؤ کشـیده شـود، دیگـر  کـس  بـه چشـم هـر  کـه  چقـدر مؤّثـر اسـت سـرمۀ نسـاج 

کـه چیزهایـی را ببینـد که دیـدگان نمی بیند؛   عـرش و پیرامونـش رضایـت نمی دهـد تـا آن گاه 

که موسی شنید،این خطاب را بشنود: »منم اهلل پروردگار جهانیان.«! و چنان 

ی شـریک گشـت آیـا در دیـدن  کـه در شـنیدن بـا و و تـا بـه امـروز مـن نمی دانـم آیـا موسـی 

پرورگار هم با او شـریک شـد! شـاید صاحب این هذیان، خود را باالتر از موسـی، پیامبر خدا 

ی خطـاب نمـود: »ای موسـی! هرگـز مـرا  کـه خـدای عزیـز بـه و و رسـول اولـی العـزم او، می دانـد 

نخواهی دید.«! سالک مجاهد غّزال )= بافنده( باید چنین باشد!

ّزاِلی در دست سرور رسوالن
َ

63. دست غ
نسـائی  جاللـی  محّمـد  بـن  محّمـد  ابوعبـداهلل  شـمس الّدین  پارسـا،  پیشـوای  اسـتاد 

کـه امـام  کـه در یکـی از تألیفـات اسـتاد پیشـوا، مسـعود طـرازی، چنیـن دیـده  شـافعی، آورده 

گرد شـیخ امـام  کـه شـیخ ابوبکـر نّسـاج طوسـی، شـا ابوحامـد َغّزاِلـی؟ضر؟ وصّیـت نمـوده بـود 

ی را در لحـد نهـاد و بـا حـال آشـفته و رنـگ  ابوالقاسـم کرسـانی، او را در لحـد بگـذاَرد. چـون و

ی را بـه خداونـد سـوگند دادنـد  پریـده بیـرون آمـد. سـبب را از او پرسـیدند و هیـچ نگفـت. و

از  راسـت  کـه دسـتی  دیـدم  نهـادم،  را در لحـد  ی  کـه و گاه  »آن  گفـت:  کنـد.  گاهشـان  آ تـا 

کـه هاتفـی نـدا داد: ›دسـت محّمـد َغّزاِلـی را در دسـت  جانـب قبلـه بیـرون آمـد و شـنیدم 

سـرور رسـوالن، محّمد مصطفای عربی؟ص؟ بگذار!‹ پس دسـتش را در آن دسـت نهادم و در 

یزش را پاکیزه گردانـد! _ . )مفتاح  وح عز کـه دیدیـد، بیـرون آمدم.« یا چیزی شـبیه آن _ خداونـد ر حالـی 

)]314/2[  207/2 الّسـعاده: 
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کـه نّسـاج شـافعی بـر گـردن او حّقـی واجـب دارد؛ زیـرا با آن سـرمه که  َغّزاِلـی می دانسـت 

که پایان  کشـیده بود و آغاز هدایتش از او بود. پس دوسـت داشـت  گفتیم، چشـم او را سـرمه 

گویـی و بافتـن  ی در دروغ  کـه و کار دفنـش نیـز بـه دسـت او باشـد. نیـز می دانسـت  زندگیـش 

کـه  کـه آن دسـت َغّزاِلـی  گمـان دارم  خرافـات بی نظیـر اسـت؛ پـس بـه او آن وصّیـت را نمـود. 

کـه کتـاب إحیـاء علـوم الدیـن، آن  نّسـاج در دسـت پیامبـر؟ص؟ قـرار داد، غیـر از آن دسـتی باشـد 

یـت  کـه امثـال قّصـۀ رؤ کتاب هایـش را  گمراهی هـا، یـا دیگـر   نوشـتۀ لبریـز از سـخنان باطـل و 

و سرمه در آن است، با آن نوشته است!

ّزاِلی
َ

64. احیاء العلوم غ
امـام ابوالحسـن معـروف بـه ابن حرازم _ برخـی گفته اند: ابن حرزم _ مردم سـرزمین مغرب 

گاه  کتـاب احیـاء علـوم الدیـن َغّزاِلـی آ کـه چـون او از مضامیـن  فرمانبـردارش بودنـد. نقـل شـده 

گفت: »این بدعت و مخالف سـّنت اسـت.« پس دسـتور  شـد، فرمان داد تا آن را بسـوزانند و 

کـه روز  گـرد آوردنـد و بـر آن شـدند  کتـاب را در سـرزمین مغـرب  کـه همـۀ نسـخه های آن  داد 

گرفته شـد. پس چون شـِب جمعه شـد،  جمعه آن را بسـوزانند. تصمیم ایشـان روز پنج شـنبه 

گوشـۀ مسـجد نوری دید و آن گاه،  که از دِر مسـجد جامع درون شـد و در  ی در خواب دید  و

کـه پیامبـر؟ص؟ و ابوبکـر و عمـر نشسـته اند و امـام َغّزاِلـی ایسـتاده و احیـاء علـوم الدیـن را در  دیـد 

دسـت دارد و می گویـد: »ایـن فـرد خصـم و طـرِف شـکایت مـن اسـت.« سـپس زانـو زد و بـر دو 

گفـت: »ای رسـول خـدا! در  کتـاب را بـه او داد و  زانـو خـود را کشـید تـا نـزد پیامبـر؟ص؟ رسـید و 

کـه این فـرد اّدعـا دارد، در آن باشـد، من  گـر بدعـت و مخالفـت بـا سـّنت تـو، چنـان  آن بنگـر؛ ا

کـه، از برکـت تـو برایـم  کـه آن را نیکـو می دانـی  گـر چیـزی در آن اسـت  نـزد خـدا توبـه می کنـم؛ و ا

حاصـل گشـته؛ پـس داد مـن را از خصـم بسـتان!« رسـول خدا؟ص؟ در برگ بـرگ کتاب تا پایان 

کتـاب نیکـو اسـت.« سـپس آن را  نگریسـت و سـپس فرمـود: »بـه خـدا سـوگند! مضامیـِن ایـن 

که تو  گفت: »آری؛ ای رسـول خدا! سـوگند به آن  به ابوبکر؟ضر؟ داد و او نیز در آن نگریسـت و 

آن  در  نیـز  او  و  داد  عمـر؟ضر؟  بـه  را  آن  سـپس  نیکـو.«  اسـت  کتابـی  برانگیخـت،  حـق  بـه  را 
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کرد. پس رسـول خدا؟ص؟ فرمان داد تا ابوالحسـن  نگریسـت و همان سـخن ابوبکر؟ضر؟ را بیان 

ی جـاری سـازند. او را برهنـه نمـوده، حـد زدنـد. پـس از پنـج  کننـد و حـّد افتـرا بـر و را برهنـه 

ی  کار را تنها از رو گفت: »ای رسـول خدا! او این  ی شـفاعت نمود و  یانه، ابوبکر در حّق و تاز

گناه  اجتهاد در سـّنت تو و برای بزرگداشـتش انجام داده اسـت.« در این هنگام، ابوحامد از 

او درگذشت.

گاه سـاخت  از ماجـرا آ را  یارانـش  ابوالحسـن از خـواب بیـدار شـد،  صبحگاهـان چـون 

کـه  گشـت و تـا هنگامـی  کت  یانه هـا را می کشـید. سـپس دردش سـا و تـا یـک مـاه درد آن تاز

یانـه بـر پشـتش پیـدا بـود و در کتـاب احیـاء علـوم الدیـن بـه دیـدۀ بزرگداشـت و احترام  مـرد، اثـر تاز

می نگریسـت و بـه آن بعنـوان مرجعـی اصیـل ایمـان داشـت.

یانه هـــا  گـــزارش یاِفعـــی، بـــه نقـــل از ابوالحســـن آمـــده اســـت: »25 شـــب درد آن تاز در 

کشـــید و توبـــه ام داد.  کـــه آمـــد و بـــر مـــن دســـتی  را می کشـــیدم و ســـپس پیامبـــر؟ص؟ را دیـــدم 

گونـــه ای دیگـــر آن را  کـــردم و ایـــن بـــار بـــه  پـــس شـــفا یافتـــم و آن گاه، در احیـــاء علـــوم الدیـــن نظـــر 

فهمیـــدم.«

گویـد: »ایـن حکایـت صحیـح اسـت  سـبکی )طبقـات الّشـافعّیه: 132/4 ]259/6 و 260[( 

گروهی از اسـتادان ثقۀ ما از شـیخ عارف ولی اهلل سـّیدی یاقوت شـاذلی، از شـیخمان   و آن را 

شـاذلی  ابوالحسـن  ولـی اهلل  بـزرگ  شـیخ  اسـتادش  از  مرسـی،  ابوعّبـاس  ولـی اهلل  بـزرگ  سـّید 
کرده انـد.1 _ خـدای تعالـی جان هـای ایشـان را پاکیـزه سـازد! _ آن را روایـت 

کبـری زاده )مفتـاح الّسـعاده: 209/2 ]315/2[( و یاِفعـی )مـرآة الجنـان:   نیـز مـوال احمـد طـاش 

کرده اند. 332/3( از آن یاد 

گویــد: »در روزگار مــا در ســرزمین مصــر  ســبکی )طبقــات الّشــافعّیه: 113/4 ]218/6 و 219[( 

کــه َغّزاِلــی را دوســت نمی داشــت، او را نکوهــش می کــرد و عیــب می شــمْرد. پــس  کســی بــود 

که نقل شده اختالف دارد. گونه از سبکی نقل شده؛ اّما نسخۀ چاپ شدۀ آن در برخی واژه ها با آنچه  1. این 
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کــه ابوبکــر و عمــر؟امهضر؟ کنــارش هســتند و َغّزاِلــی در برابــر او اســت  پیامبــر؟ص؟ را در خــواب دیــد 

و می گویــد: ›ای رســول خــدا! ایــن فــرد از مــن عیب جویــی می کنــد.‹ پیامبــر؟ص؟ فرمــود: 

یــد!‹ ســپس فرمــان داد تــا آن شــخص را بــه ســبب شــکایت َغّزاِلــی بزننــد.  یانه هــا را بیاور ›تاز

یانه هــا بــر پشــتش بــود و همــواره می گریســت  کــه اثــر تاز ی از خــواب برخاســت، حــال آن   و

ــه  ــه ب ک ــی را  ــرزم مغرب ــن ح ــن ب ــواب ابوالحس ــز خ ــت. نی ــردم می گف ــرای م ــت را ب ــن حکای و ای

کتاب احیاء علوم الدین مربوط اســت و به همین خواب شــباهت دارد، خواهیم آوْرد.«

گـر ایـن خـواب و خیال هـا درسـت باشـد، چـه خـوش ماجرایـی اسـت! ما  امینـی گویـد: ا

کتابـی  کنـد؛  کتابـی هم داسـتانی  کـه در تأییـد چنیـن  شـأن رسـول خـدا را برتـر از آن می دانیـم 

ر داشـته  کـه در شـریعت مقدسـش مقـّرَ کـه در بسـیاری از مـوارد، نقطـۀ مقابـل آنچیـزی اسـت 

کـه تنهـا اهـل فـن آن را بتواننـد آن را  گونـه نیسـت  اسـت. سـخنان باطـل او مطالبـی معّمـا 

کـس از اهـل علـم بـدان دسـت یابـد، آن  کـه هـر  گفتـاری اسـت متعـارف  کننـد؛ بلکـه  حـل 

کـه  گروهـی خـاص نیسـت. و ایـن مطالـب پارگـی اسـت  را درمی یابـد و فهمـش منحصـر بـه 

کـه قابـل ترمیـم نیسـت. دوختنـی قابـل برهـم آوردن نیسـت و شـکافی اسـت 

کتـاب إحیـاء علـوم الدیـن را در  ی نـگارش  گویـد: »و ابن جـوزی )المنتظـم: 169/9 ]125/17[( 

بیـت الَمْقـِدس آغـاز نمـود و آن را در دمشـق بـه پایـان ُبرد؛ اّما آن کتـاب را طبق مذهب و آیین 

کنـار نهـاد. مثـاًل در بـاب محـو جاه طلبـی و مبـارزه بـا نفـس  صوفیـه نگاشـت و قواعـد فقـه را 

رفـت  حّمـام  بـه  پـس  سـازد.  محـو  را  خویـش  آبروخواهـِی  می خواسـت  ›مـردی  اسـت:   آورده 

کـرد. سـپس بیـرون آمـد و آهسـته  ی آن بـه تـن  و جامـۀ دیگـری را پوشـید و جامـۀ خـود را از رو

کردن  ی بازستاندند و او را دزد حّمام نامیدند.‹ یاد  گرفتند و جامه را از و گشت تا او را  روان 

کاری زشـت اسـت؛ زیـرا فقـه ایـن را قبیـح می دانـد و  از چنیـن چیـزی بـرای تعلیـم مریـدان، 

نمـود.  قطـع  را  دسـتش  بایـد  کنـد،  دزدی  کسـی  و  باشـد  حفـاظ  دارای  حّمامـی  گـر  ا حّتـی 

]قضـاوت  مـورد  در  مـردم  کـه  زنـد  دسـت  کاری  بـه  کـه  نیسـت  روا  مسـلمان  بـرای  وانگهـی 

کـه از  کـرد  گوشـت خریـد و احسـاس  کـه مـردی  کـرده  ی یـاد  گنـاه افتنـد. نیـز و دربـاره اش[ بـه 
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یخـت و بـه راه افتـاد. ایـن نیـز بسـیار  گـردن خـود آو بردنـش تـا خانـه شـرم دارد. پـس آن را بـه 

مـن  نیسـت.  آن  ذکـر  مجـال  کنـون  ا کـه  آورده  بسـیار  نمونه هـا  ایـن  از  ی  و اسـت.  زشـت 

گـردآورده و آن را ›إعـالم األحیـاء بأغـالط اإلحیـاء‹ نامیـده ام. نیز بخشـی  نادرسـتی های کتابـش را 

ی  کتـاب دیگـرم بـا نـام تلبیـس إبلیـس ]ص352-363[ آورده ام. مثـاًل و از ایـن نادرسـتی ها را در 

کـه  کـه عایشـه بـه رسـول خـدا؟ص؟ گفـت: ›تـو همـان کسـی هسـتی  کـرده  کتـاب نـکاح یـاد  در 

کـه می گویـد: »روایـات  اّدعـا داری رسـول خدایـی!‹ و چنیـن چیـزی محـال اسـت.« تـا آنجـا 

کم نیسـت؛ زیرا به دانش نقل حدیث  که او در إحیاء علوم الدین آورده،  سـاختگی و نادرسـتی 

کاش ایـن حدیث هـا را بـه فـردی خبـره عرضـه می نمـود! او چـون  چنـدان آشـنا نبـوده اسـت. 

هیزم کـش شـب رفتـار نمـوده ]و روایـاِت خـوب و بـد را بـه هـم در آمیختـه[ اسـت. پیـش از آن 

پایـاِن بخـش  رّد عقایـد باطنّیـه نگاشـته، در  بـرای خلیفـه المسـتظهر در  کـه  کتابـی  هـم در 

مواعـظ خلفـا آورده اسـت: ›روایـت شـده که سـلیمان بـن عبدالملک به ابوحـاِزم پیغام داد تا 

ی قـدری نخالـۀ آرد الـک شـدۀ بـوداده برایـش  از غـذای افطـارش چیـزی بـرای او بفرسـتد. و

ک افطـار نمـود و چـون بـه سـّن  فرسـتاد. سـلیمان سـه روز چیـزی نخـوْرد و سـپس بـا ایـن خـورا

کـرد[ بـا همسـرش درآمیخـت و عبدالعزیـز بـرای او زاده شـد کـه عمـر بـن  بلـوغ رسـید ]و ازدواج 

عبدالعزیز فرزند او اسـت.‹ این از زشـت ترین اشـتباهات اسـت؛ زیرا عمر  پسـرعموی همین 

کـرده  ی را نـوۀ او قلمـداد  ی منصبـی نیـز داشـت. اّمـا َغّزاِلـی و کـه از جانـب و سـلیمان بـود 

یخ بداند ... .« که حّتی اندکی از تار کسی نیست  گونه سخن، از آِن  است! این 

کتـاب  همچنیـن ابن جـوزی )تلبیـس إبلیـس: ص352( آورده اسـت: »ابوحامـد َغّزاِلـی در 

کـرده که یکی از مشـایخ در آغاز قصد سـلوک، در برخاسـتن برای  إحیـاء علـوم الدیـنء حکایـت 

ی سـر  کـه تمـام شـب وارونـه بـر رو عبـادت شـب دچـار تنبلـی می شـد. پـس خـود را واداشـت 

بایسـتد تـا نفـس او را بـه عبـادت شـبانۀ رضایـت دهـد. نیـز آورده کـه یکـی از آنـان بـرای مبـارزه 

کـه از  یـا انداخـت؛ زیـرا بیـم داشـت  بـا مـال دوسـتی، همـۀ اموالـش را فروخـت و پولـش را بـه در
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یـاء در ایـن  کـردن میـان مـردم، دچـار همراهـی بـا نفـس خـود در هـوس بخشـندگی و ر پخـش 

ی  کسـی را اجیـر می کـرد تـا در حضـور مـردم بـه و کـه یکـی از اینـان  گـردد. همچنیـن آورده  کار 

کـه خـود را بـه بردبـاری عـادت دهـد. نیز دیگـری در زمسـتان هنگام  ناسـزا گویـد؛ بدیـن قصـد 

گـردد.« یـا بـر کشـتی می شـد تـا شـجاع  طوفانـی شـدن و مـوج خیـز شـدن در

کتـاب _ خدایـش رحمـت کنـد! _ گویـد: ›نـزد مـن  ـِف ایـن 
ّ
سـپس ابن جـوزی آورده اسـت: »مؤل

کـرده و زشـت  کـه چگونـه ابوحامـد ایـن حکایـات را نقـل   شـگفت تر از همـۀ این هـا آن اسـت 

و منکـر چگونـه می توانسـت آنهـا را زشـت و منکـر شـمرد و حـال آن کـه آنهـا را بـرای تعلیم آورده 

ی پیـش از نقـل ایـن حکایت هـا گفته اسـت: “اسـتاد باید به حال کسـی که در  اسـت! خـود و

گـر مالـی بیـش از حـّد نیازش داشـت، از او بگیـرد و در راه خیر صرف  آغـاز راه اسـت، بنگـرد. ا

کـه تکبر و غرور  گر دید  کنـد و قلبـش را از آن خالـی نمایـد تـا بـدان التفـات نداشـته باشـد. نیـز ا

کنـد و او را بـه نیازخواهـی  گدایـی   بـر او چیـره اسـت، بایـد فرمانـش دهـد تـا بـه بـازار رفتـه، و 

در  را  ی  و بایـد  اسـت،  بیهوده گـری  دچـار  کـه  دیـد  گـر  ا همچنیـن  وادارد.  آن  بـر  مداومـت  و 

کار در آشـپزخانه و  گیـرد تـا بـه نظافـت و جاروکشـی جاهـای آلـوده و کثیـف و  کار  مسـتراح بـه 

کـه اشـتهایی پـر در غـذا خـوردن در او غلبـه دارد،  گـر دیـد  کنـار آتـش و دود وادارد. همچنیـن ا

گرفتـن  روزه  بـا  شـهوتش  و  نـدارد  همسـر  کـه  دیـد  گـر  ا و  سـازد.  وادار  گرفتـن  روزه  بـه  را  او 

کـه یـک شـب بـا آب بـدون نـان و یـک شـب بـا نـان بـدون آب  فرونمی نشـیند، فرمانـش دهـد 

گوشت نخورد.”‹« کند و هرگز  افطار 

که چگونه این مطالب  که من از ابوحامد شـگفت زده ام  گوید: »گویم  سـپس ابن جوزی 

بـر سـر  کسـی همـۀ شـب وارونـه  کـه  را فرمـان می دهـد! چگونـه روا اسـت  مخالـف شـریعت 

کار خـون را بـه سـوی صورتـش برمی گردانـد و بیمـاری سـخت برایـش پدیـد  بایسـتد؛ زیـرا ایـن 

یـا انـدازد؛ حـال آن که رسـول خدا؟ص؟  کـه کسـی مالـش را در در مـی آوَرد؟ چگونـه جایـز اسـت 

کـه بـدون سـبب مسـلمانی را دشـنام  کـردن مـال نهـی فرمـوده اسـت؟ آیـا جایـز اسـت  از تلـف 
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کـه فـردی مسـلمان بـرای این کار اجیر شـود؟ چگونه جایز اسـت هنگام  داد و آیـا جایـز اسـت 

یـا رفـت؛ زیـرا در ایـن حـال، حّتـی تکلیـف حـّج واجـب نیز از انسـان  یـا بـه در طوفانـی بـودن در

گدایـی پـردازد؟  کار، بـه  کسـب و  کسـی بـا تـوان  کـه  برداشـته می شـود؟ چگونـه جایـز اسـت 

ابوحامد َغّزاِلی فقه را چه ارزان به تصّوف فروخته است!«

گـر  ›ا گفـت:  مریدانـش  از  یکـی  بـه  نخشـبی  ابوتـراب  کـه  آورده  »ابوحامـد  گویـد:  همـو 

ابویزیـد را تنهـا یـک بـار ببینـی، برایـت سـودمندتر از آن اسـت کـه خـدا را 70 بـار ببینی.‹ و من 

کـه ایـن سـخن چندیـن درجـه از جنـون باالتـر اسـت.« گویـم 

ایـن بـود بخشـی از سـخنان ابن جـوزی در بـارۀ کتـاب احیاء علـوم الدین؛ اّما هـر که در این 

ی  کافی اسـت به سـخن و کند، آن را زشـت تر از آن چه ابن جوزی آورده، می یابد.  کتاب نظر 

کـه غنـا و سـاز و آواز و شـنیدن صـدای زن بیگانـۀ آوازخـوان و رقـص و بـازی بـا سـپر   بنگریـد 

ک رسـول خـدا؟ص؟ نسـبت می دهـد   و زوبیـن را حـالل می دانـد و همـۀ این هـا را بـه پیامبـر پـا

و پـس از نقـل بخشـی از روایـات سـاختگی1 بـرای پشـتیبانی از نظـر سسـت و سـخیف خـود، 

کـه صـدای زنـان چنان که صدای سـاز حرام اسـت، تحریم  می گویـد: »این هـا نشـان می دهـد 

معیارهـا  ایـن  اسـت.  حـرام  رود،  گمراهـی  بیـم  شـنیدنش  از  کـه  هنگامـی  تنهـا  و   نگشـته 

کـه غنـا و رقـص و دف زدن و بـازی بـا سـپر و زوبیـن و نگریسـتن بـه  و نص هـا داللـت دارنـد 

ی قیـاس بـا  رقـص حبشـیان و زنگیـان در هنـگام شـادمانی مبـاح اسـت. همـۀ این هـا را از رو

روز عیـد اسـت کـه هنـگام سـرور اسـت و عروسـی و ولیمـه و عقیقـه و ختنـه و بازآمـدن از سـفر 

و دیگر زمینه های شـادمانی را می توان در همین قبیل دانسـت. مقصود، همۀ هنگامه هایی 

گردآمـدن بـا آنـان بـر  کـه شـرعًا می تـوان شـادمانی نمـود؛ پـس هنـگام دیـدار دوسـتان و  اسـت 

ی از سـماع  ک یا گفتار که شـادمانی شـرعًا جایز اسـت سـماع نیز مباح اسـت.« سـپس و خورا

ی در  کـه بـرای برانگیختـن شـوق و عشـق و آرامـش روان انجـام می شـود. و عاشـقان یـاد نمـوده 

1. بنگرید به: احیاء علوم الدین: 276/2 ]257/2[�
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ایـن زمینـه سـخنانی مفّصـل و بی فایـده آورده و خـوب و بـد را در آمیختـه و فقـه ناسـره را بـا 

سلوک بدون فقاهت در هم آمیخته است.

کت بار  یکـی از سـخنان بـس ناهنجـار کتـاب إحیاء علـوم الدین یا از نشـانه های جهل هال

او در بـارۀ لعـن  و بی اعتبـار  پارسـایی اش، رأی نظـر پسـت  و  و میـزان دینـداری  ـف 
ّ
ایـن مؤل

اسـت  کاری  افـراد  کـردن  لعـن  کـه  آن  »خالصـه  گویـد:   )]120/3[  121/3 )همـان:  ی  و اسـت. 

کرد؛ اّما در دم فرو بستن از مثاًل لعن ابلیس، چه رسد به دیگران،  خطرآمیز و باید از آن پرهیز 

که قاتل حسـین]؟ع؟[ اسـت یا به آن فرمان  داده،  گر پرسـند: ›آیا لعن یزید  خطری نیسـت. ا

گوییـم: ›چنیـن چیـزی اصـاًل یقینـی نیسـت و پـس  دهنـدۀ بـه قتـل اوسـت، جایـز اسـت؟‹ 

ی را لعـن  کـه و کشـت یـا بـدان فرمـان داد؛ چـه رسـد  کـه یزیـد او را  گفتـه شـود  جایـز نیسـت 

کبیـره بـه مسـلمان بـدون  گناهـی  کـه ثابـت نشـده باشـد زیـرا نسـبت دادن  کنیـم؛ تـا وقتـی 

تحقیق جایز نیست.‹«

گر گویند: ›آیا  ی احادیثـی در زمینـۀ نهـی از لعـن مردگان آورده و گفته اسـت: »ا سـپس و

ی _ خدایـش  کننـده بـه قتـل و کـه بگوییـم: قاتـل حسـین _ خدایـش لعنـت کنـاد! _ یـا امـر  جایـز اسـت 

گـر قاتل حسـین پیش  لعنـت کنـد! _ ؟‹ پاسـخ دهیـم: ›سـخن درسـت ایـن اسـت کـه گفته شـود ا

کـه پـس از توبـه مـرده باشـد. مثـاًل  کنـاد! زیـرا احتمـال دارد  از توبـه مـرده باشـد، خدایـش لعـن 

کشـت؛ اّمـا سـپس  کافـر بـود، او را  کـه  وحشـی، قاتـل حمـزه عمـوی رسـول خـدا؟ص؟ در حالـی 

هـم از کفـر و هـم از قتـل توبـه نمـود. پـس نمی تـوان او را لعـن نمود. این در حالی اسـت که قتل 

که وحشـی داشـت[ نمی رسـد. پس  کفر]ی  کبیره و به پای  گناهی اسـت  ]امام حسـین؟ع؟[ 

یم،  توبـه مقّیـد نسـاز بـه  را  کار  ایـن  و  کنیـم  لعـن  قتـل حسـین]؟ع؟[  بـه سـبب  را  کسـی  گـر  ا

کنیم، خطری ندارد و همین سزاوارتر است.‹« گر سکوت  خطرآمیز است؛ اّما ا

گرامی! با من بیایید تا به این سخنان بی ارزش نهفته در ال به الی احیاء علوم  خوانندگان 

الدین بنگریم و ببینیم که آیا پیامبر بزرگوار؟ص؟ آن ها را نیکو شمرده و بر آن سوگند خورده است. 
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که َغّزاِلی از ابلیس ملعون یا تولۀ او، یزید سرکش و طغیان گر، دفاع  گشته است  آیا شادمان 

گل خوشبوی  کشتن  که چشمان آل اهلل و صالحان اّمت محّمد؟ص؟ را با  نموده؛ همان یزید 

پیامبر تا ابد به اشک نشاْند؟ آیا مسلمانی که دینش درست است و از گرایش های نفرت انگیز 

گاه است و تاریخ و اّمت را می داند و روحیاِت زادگان  اموی منّزه است و از فقه و قوانین اسالم آ

خاندان پست اموی را می شناسد و در بارۀ آنچه دستان جنایتکار یزید طغیانگر و سرکش 

مرتکب شده جهل ندارد یا خود را به جهل نمی زند و می داند که این زشت کار فحشاپیشه چه 

کرده ها و نکرده های  کارهای بس زشت و منکری را در اسالم پدید آورده و آنچه از  گفته و چه 

کت بار و جرم و جنایت های سنگین که از او سرزده،  او به اثبات رسیده و آنچه از کارهای هال

که این صوفی  پرگوی دور از دانش و زندگانی  کند؛ آن سان  کسی دفاع  که از چنین  حق دارد 

کار خود  گفتار خویش پروا نمی ورزد و به فرجام آن چه با دست خطا کرده است؟ او از  دینی 

نگاشته، اعتنا ندارد؛ اّما خداوند در پیگرد و حسابرسی اوست و نیکو داور عادلی است. پیامبر 

با عظمت و وصّی صّدیق او و شهید که جانها فدایش باد، سبط پیامبر، روزی که َغّزاِلی برای 

گردد، خصم او خواهند بود؛ زیرا  کتاب همراه با یزید باده گسار زشت کردار محشور  حساب و 

اگر کسی حّتی سنگی را دوست داشته باشد، همراه وی محشور خواهد شد؛ پس فرجام بد و 

تلخ گفتاِر خویش را چشید و کیفر حمایت خود را خواهد دید.

کـه رسـول خـدا؟ص؟ بـر ابوالحسـن بـن حـرازم  گـر حـّد افتـرا  کـه ا مـن تـا بـه امـروز نمی دانـم 

گزیر حق اسـت _ چرا شـفاعت شـیخ ابوبکر  جـاری نمـود، حـق بـود _ کـه هر چه پیامبر کند، نا

ابوالحسـن  گـر  ا و  نـدارد!  کـه در اجـرای حـدود شـفاعت جایـی  از دور نمـود؛ حـال آن  را  آن 

ی جاری نمود و چرا ابوبکر بیان رأی خود  سـزاوار این حد نبود، چرا رسـول خدا؟ص؟ آن را بر و

یانه  در بـارۀ اجتهـاد ابن حـرازم را تـا هنگامـی بـه تأخیر افکند که او برهنه شـده و پنج ضربه تاز

خـورده بـود؟ چگونـه بـر رسـول خـدا؟ص؟ پوشـیده ماْند که با شـبهۀ اجتهاد، حد دفع می شـود؛ 

کـه بـا وجـود شـبهه، حـد دفـع می شـود؟ آیـا  ی همیـن اسـت  م خـود و
ّ
کـه سـّنت مسـل حـال آن 
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کـه درد آن پـس از بیـداری نیـز  گونـه ای  در عالـم خـواب هـم حد]واقعـی[ جـاری می شـود ]بـه 

احساس شود؟[

65. المشی بر کف رودخانه سجده می کند
َسـْمعانی گوید: »از ابوبکر زاهد سـمرقندی شـنیدم: ›شـبی همراه امام المشـی، حسـین 

کـردم. نیمـه شـب  بـن علـی ابوعلـی حنفـی )د.522( در یکـی از باغ هایـش شـب را صبـح 

کـه  گونـه ای  گرفـت. مـن نیـز برخاسـتم و بـه  کـه از در بـاغ بیـرون رفـت و راه خـود را پیـش  دیـدم 

کنـد و لنگـی بـر  گرفتـم. بـه رودخانـه ای بـزرگ و عمیـق رسـید و جامـه اش را  نفهمـد، پـی او را 

کـه غـرق شـده؛  کـردم  گمـان  خویـش بسـت و در آب فرورفـت و مّدتـی مانـد و سـر برنیـاورد. 

ی بیـرون آمد  ختی و
َ
پـس شـیون بـرآوردم و گفتـم: “ای مسـلمانان! شـیخ غـرق شـد.” پـس از ل

کـه غـرق شـده ای.”  کـردم  گمـان  گفتـم: “سـرورم!  گفـت: “پسـرکم! مـا غـرق نمی شـویم.”  و 

پاسـخ داد: “غـرق نشـدم؛ بلکـه خواسـتم بـر کف ایـن رودخانه برای خدا سـجده ای کنم؛ زیرا 

کـه هیـچ کـس بـر این زمین برای خدا سـجده نکرده اسـت.”‹« )الجواهـر المضّیه فی  گمـان دارم 

طبقـات الحنفّیـه: 215/1 ]121/2[(

که مردم را به سسـت خردی می کشـانند  آفرین به این سـبکی عقل و زهی به آن کسـانی 

کـه در چنـان مّدتـی دراز  گونـه یاوه هایـی را می پذیرنـد! درود خـدا بـر جانـی  کـه ایـن  مردمـی 

زیـر آب نفسـش نگرفـت! ایـن از خرافـات قّصه پـردازان شـگفت نیسـت و نبایـد هـم شـگفت 

کـه عقـل محـال می دانـد، آسـان می شـود! باشـد؛ زیـرا غلـّوورزی در دوسـتی، چیزهایـی را 

66. طلحی پس از مرگش عورت خود را می پوشاَند
ابن جـوزی )المنتظـم: 90/10 ]10/18[( و ابن َکثیـر )البدایـة و الّنهایـه: 217/12 ]270/12[( بـا ذکـر 

کـه ثقـه بـوده و غسـل دادن اسـماعیل بـن محّمـد، حافـظ مشـهور1 را بر  سـند از احمـد اسـواری 

1. ابوالقاسم طلحی شافعی از مردم اصفهان بوده که ابن جوزی در بارۀ وی گفته است: »پیشوای حدیث و تفسیر و لغت و 
حافظی با سخن استوار و بس دیانت پیشه بود که به سال 459 زاده شد و در اصفهان به سال 535 درگذشت.«
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ی عورتـش  ی را از رو کرده انـد: »چـون خواسـتم هنـگام غسـل پوشـش و عهـده داشـته، روایـت 

گفـت: ›آیـا پـس از  گرفـت و عورتـش را پوشـاند. غسـل دهنـده  کنـار زنـم، شـیخ آن را بـا دسـت 

مرگ باز هم حیاتی هست؟‹«

ــا هنـــگام قیامـــت دارای حیـــات  کســـانی چـــون طلحـــی پـــس از مـــرگ تـ گویـــد:  امینـــی 

ـــا غلـــّوورزی در دوســـتی، می میرانـــد و زنـــده می کنـــد؛ زنـــده می کنـــد  ]مـــادی[ نخواهنـــد بـــود؛ اّم

و می میرانـــد!

67. فرمان بردن حیوانات و جمادات از منبجی
بـن  عقیـل  »شـیخ  گویـد:  ص36(  الّناظریـن:  )روضـة  وتـری  ضیاءالّدیـن  ابومحّمـد  امـام 

ی را غـّواص  کـه و شـهاب الّدین احمـد منبجـی ُعَمـری، یکـی از نـوادگان عمـر بـن خّطـاب، 

می خواندنـد، گفتـه اسـت: ›خداونـد به مـن کلمه ای عطا فرموده که بر هـر چیز اثر می گذارد.‹ 

گفـت: ›ای حیوانـات وحشـی؛ ای  سـپس او را وجـد و حالـی دسـت داد؛ پـس برخاسـت و 

کـه اّدعـای باطل نکـرده ام.‹ پس حیوانات وحشـی از  سـنگ؛ ای درخـت! مـرا تصدیـق کنیـد 

گرفتـه بودنـد؛  گـرد او را  کـرد و  کـه نعـره و صدایشـان همـه جـا را پـر  کـوه بـه زیـر آمدنـد، حـال آن 

و سـنگ ها بـه رقـص آمدنـد و ایـن فـرا می رفـت و دیگـری فـرود می آمـد؛ و شـاخه های درختـان 

یـد و همـه چیـز بـه صـورت  ی بـه حـال خـود بازآمـد و سـکوت ورز در هـم پیچیدنـد. سـپس و

اّول بازگشـت.«

گردان  وتـری ]روضـة الّناظریـن: ص35[ گویـد: »او را غـّواص می گفتنـد؛ زیـرا بـر گروهی از شـا

کرد و بر آن نشسـت و زیر  گذشـت و َسـّجاده اش را بر آب پهن  کنار فرات  اسـتادش سـروجی 

آب رفتـه و بـه سـوی دیگـر رودخانـه رفـت و از آب برآمـد، بی آن که اندکـی رطوبت بر جامه اش 

باشـد. دوسـتانش این را برای اسـتادش مسـلمۀ سـروجی بازگفتند و او گفت: ›عقیل غّواص 

اسـت.‹ پـس بدین لقب شـهرت یافت.«

کـه تأثیر گفتـار این  گـر ایـن اّدعاهـا و سـخنان بی مایـه راسـت باشـد، حّقا  گویـد: ا امینـی 
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مـرد بـر حیـوان و جمـاد و نبـات در تصدیـق کردنـش، بیـش از خـدای سـبحان اسـت! در قرآن 

حکیم آمده است:
»و هیــچ چیــز نیســت مگــر آن کــه او را همــراه بــا ســتایش تســبیح می گویــد ولیکــن شــما تســبیح 

آنهــا را درنمی یابیــد.« ]اســراء/44[

»هر چه در آسمانها و هر چه در زمین است خدای را تسبیح می گویند.« ]صف/1[

»و هــر چــه در آســمان ها و هــر چــه در زمیــن اســت از جنبنــدگان و فرشــتگان، خــدای را ســجده 

می آرنــد.« ]نحــل/49[

گیاه و درخت سجده می آرند.« ]رحمن/6[ »و 

ــاه و ســتارگان و  ــه در زمیــن اســت و خورشــید و م ک ــه در آســمانها و هــر  ک ــه هــر  ک ــدی  ــا ندی »آی

کوه هــا و درختــان و جنبنــدگان و بســیاری از مردمــان خــدای را ســجده می کننــد؟« ]حــج/18[

اّمـا بـا ایـن حـال، هیـچ کـس نشـنید کـه حیوانـات وحشـی و جنبنـدگان نعـره ای برآورنـد 

و درختـان زمزمـه کننـد و سـنگ ها بـاال و پاییـن پرنـد تـا سـجده و تسـبیح بـه جـای آورند. این 

 کار یـا بایـد بـا زبـان ملکوتـی صـورت پذیـرد و یـا بـه عنـوان قـرار دادن اسـتعداد در آنهـا اسـت 

گوید: که شاعر  که از هیچ موجودی جدا نیست؛ چنان  گواهی تکوینی باشد  و یا به شکل 
که بر یگانگی اش داللت دارد. در هر چیز نشانی از او است 

کـه جـز او خدایی نیسـت.« ]آل عمـران/18[ نیز  گواهـی می دهـد  و سـخن خـدای تعالـی: »خـدای 

گونه هـای یـاد شـده،  کـه بـا یکـی از  بـه همیـن معنـا اسـت؛ یعنـی چیزهایـی را آفریـده اسـت 

گرفتـه شـود. گـر ظاهـر آیـه در نظـر  گواهـی می دهنـد؛ وگرنـه اّدعایـی اسـت بی گواهـی، ا برایـش 

و یـا اینکـه ایـن موجـودات در تسـبیح و سـجود خویـش دارای زبـان و حاالتـی هسـتند 

کـه خداونـد زبـان پرنـدگان و سـنگ ها  ک خـدا   کـه بشـر درنمی یابـد، مگـر بنـدگان برگزیـدۀ پـا

و درختـان و حیوانـات را بـه ایشـان آموختـه اسـت. اّمـا خداونـد به این شـیخ غـّواص کلمه ای 

کـه حیوانـات وحشـی بـا آن نعـره و بانـگ  کـه بـر همـه چیـز اثـر می گذارنـد تـا آن جـا  آموختـه 

گـوش و چشـم آن  برآوردنـد و سـنگ بـه رقـص  آمـد و شـاخه های درختـان در هـم پیچیدنـد و 
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ی، از شـنیدن و دیـدن آن بهره منـد  گردیدنـد! آفریـن بـر بخشـش  غلـّوورزان در فضیلت هـای و

کـه در پیرامـون آن َسـّجاده  کـه خـود دارد. بـر شـما اسـت  خداونـد بـر بنـده اش بیـش از آنچـه را 

کـه ایـن همـه بـر چنـان شـیخی مـادام که نـوادۀ عمـِر خلیفه  و غّواصـی تحقیـق و دّقـت کنیـد؛ 

کرامت هـای آشـکارش در عناصـر  کـه  بـوده، سـهل اسـت و دشـوار نیسـت؛ همـان خلیفـه ای 

کتـاب )83/8-87 ]122/8-127[( دیدیـد. غلـّوورزی در فضیلت هـا ایـن  چهارگانـه را در همیـن 

گونـه سـاخته یـا پرداختـه می شـود، خـواه بـا عقـل بسـازد و خـواه نسـازد!

کرامتی از ابن مسافر اموی  .68
گویـد: »هفـت سـال در خدمـت شـیخ  َعـدّی بـن مسـافر شـامی امـوی  عمـر بـن محّمـد 

بـر دسـتش آب  روزی  کـه  آن  یکـی  فراعـادی دیـدم.  کارهـای  او  از  و  بـودم  )د.558/557( 

اّمـا جـز  کنـم؛  تـالوت  را  قـرآن  گفتـم: ›می خواهـم  آرزویـی داری؟‹  گفـت: ›چـه  یختـم.  می ر

فاتحـه و اخـالص چیـزی از بـر نیسـتم.‹ دسـتش را بـر سـینۀ مـن زد و همـان هنـگام همـۀ قـرآن 

کمـال تـالوت می کـردم.«  کـه قـرآن را تمـام و  ی بیـرون آمـدم، حـال آن  را از بـر شـدم و از نـزد و

)]301/6[  180/4 حنبلـی:  ابن عمـاد  هـب 
ّ

الذ )شـذرات 

گویـد: کاش ایـن امـوی روزگار خلیفـۀ دوم را درک می کـرد و دسـتش را بـر سـینۀ او  امینـی 

نیـز مـی زد تـا بـرای حفـظ سـورۀ بقـره 12 سـال آن همـه سـختی نکشـد؛ اّمـا آن روزگار را درک 

ی بـه آن  گـر صاحـب ایـن افسـانه از علویـان بـود، بـاز هـم ایـن راو کـه ا نکـرد! کاش می دانسـتم 

تن می داد یا تنها این پذیرش و تن دادن او منحصرًا برای اموی است!

هـب ]301/6[( بـه نقل از یونینی _ که از او یاد خواهد شـد _ آورده 
ّ

نیـز ابن عمـاد )شـذرات الذ

گفـت: ›بـه جزیـرۀ ششـم از اقیانـوس بـرو! در آن جـا  اسـت: »روزی  َعـدّی بـن مسـافر بـه مـن 

بـن  او بگـو: “شـیخ  َعـدّی  بـه  را می بینـی؛  مسـجدی می یابـی؛ پـس در آن درون شـو! پیـری 

کـه خواسـت تـو در آن راه  کاری را  کـن و  یاسـت[ پرهیـز  مسـافر بـه تـو می گویـد: از تعـّرض ]بـه ر

نـدارد، بـرای خویـش برمگزیـن!”‹ گفتـم: ›سـرورم! چگونـه بـه اقیانـوس روم؟‹ مـرا بـه جلو راند 
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کـرده و آن جـا مسـجدی اسـت.  یـا آن را احاطـه  کـه در کـه در جزیـره ای هسـتم  گاه دیـدم  و نـا

کـرده، پیغـام را بـه او  ی سـالم  پـس درون شـدم و پیـری بـا مهابـت را بـه حـال تفّکـر دیـدم. بـر و

گفتم: ›سرورم! ماجرا چیست؟‹  گفت: ›خدا به او پاداش نیک دهد!‹  گریست و  رساندم. 

کـه یکـی از هفـت تـن خاّصـان جهـان در حـال مـردن اسـت نفسـم چشـم بـدان  گفـت: ›بـدان 

کـه تـو  کامـل نشـده بـود  کـه بجـای او باشـم. هنـوز ایـن خطـور  مقـام دوخـت و از مـن خواسـت 

گاه خود را  کـوه هـکار بازگـردم؟‹ مرا به جلـو راند و نـا رسـیدی.‹ پرسـیدم: ›سـرورم! چگونـه بـه 

گفت: ›او از ده تن خاّصان جهان است.‹« ی به من  یۀ شیخ  َعدّی یافتم. و در زاو

غلـّو  و  یـدن  ورز دوسـتی  جنـون  رقیق ترینـش  کـه  دارد  گونه هایـی  جنـون  گویـد:  امینـی 

اسـت. فضیلت هـا  در  کـردن 

69. عبدالقادر مرغی را زنده می کند
قـرآن  قرائـت  ـم 

ّ
معل دانشـور  فقیـه  شـیخ  امـام  کـه  آورده   )356/3 الجنـان:  )مـرآة  یاِفعـی 

ْخمی در مناقب شـیخ عبدالقادر1 
َ
ابوالحسـن علی بن یوسـف بن َجِریر بن معضاد شـافعی ل

بـا ذکـر سـند از پنـج طریـق؛ و از گروهـی از شـیوخ بـزرگ و رهنمایـان هدایـت و عارفـان برگزیـده 

کـه زنـی پسـرش را نـزد شـیخ عبدالقـادر آورد و بـه او گفت:  ی حکایـت نمـوده  شـده بـرای پیـرو

کـه فرزنـدم سـخت بـه تـو دلبسـته اسـت؛ پس بـرای رضـای خداونـد؟زع؟ و تو، از  »سـرورم! دیـدم 

گذشـتم.« شـیخ آن پسـر را پذیرفت و به مجاهده و طّی طریق فرمان  ی  حّق خود نسـبت به و

گرسـنگی  شـّدت  از  و  گشـته  نحیـف  بسـیار  کـه  دیـد  و  آمـد  ی  و نـزد  مـادرش  روزی   داد. 

ِگرده ای نان جو می خوَرد. پس نزد شـیخ  که  و شـب زنده داری رنگش زرد شـده اسـت؛ و دید 

کـه او خورده  کـه اسـتخوان های مـرغ پخته در آن قرار داشـت  ی ظرفـی یافـت  رفـت و در برابـر و

بـود. گفـت: »سـرورم! تـو گوشـت مـرغ می خـوری و پسـر مـن نـان جـو؟« عبدالقادر دسـتش را بر 

کـه  ّیـه و از متصّوفـان بـزرگ اسـت  گیالنـی بنیان گـذار طریقـۀ قادر 1. شـیخ سـّید عبدالقـادر بـن ابی صالـح موسـی حسـنی 
بـه سـال 491 در گیـالن، آن سـوی طبرسـتان، زاده شـد و در جوانـی بـه بغـداد رفـت و بـه سـال 561 در بغـداد درگذشـت و 

یارتـش روند. مـزارش مشـهور اسـت و مـردم بـه ز
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که اسـتخوان های پوسـیده را زنده می کند،  گفت: »به اذن خداوندی  آن اسـتخوان ها نهاد و 

که پسـرت  گفت: »هنگامی  برخیزید!« مرغ صحیح و سـالم برخاسـت و بانگ برآورد. شـیخ 

به این مرتبه رسید، هر چه خواهد بخورد!«

کرده است. شیخ عبدالقادر قادری )تفریح الخاطر: ص32( از این حکایت یاد 

کـه برتریـِن آن هـا زنـده کردن مـردگان اسـت، آیا برای  امینـی گویـد: ویژگی هـای پیامبـران 

کـه  گیـرم  تمایـزی نیسـت؟  و پیامبـر مرسـل هیـچ  ی  و میـان و هـر مرتـاض دسـت می دهـد 

کاری  گیرنـد و چنیـن  گرفتـن آن توسـط اولیـاء، وجـه دیگـری در نظـر  پژوهنـدگان بـرای انجـام 

کرامـت و بـرای پیامبـران معجـزه بشـمرند؛ لکـن پـس از تفکـر بسـیار عقـل بـه ایـن  را بـرای اولیـا 

کـه عمـوم مـردم آن را در  تفـاوت رسـید و در جهـان خـارج چنیـن تمایـزی محسـوس نیسـت 

بـرای هـر مرتاضـی[ و بلکـه رخ دادن آن آشـکار بطـور  ـی ]و 
ّ
کل یـدادن آن بطـور  یابنـد پـس رو

یـت، بـه محـض همیـن مشـابهت ظاهـری، مقـام پیامبـران را می کاهـد؛ 
ّ
کل  اتفاقـی و بـدون 

و هر چه چنین باشد، وقوعش ممکن نیست.

بـه  ک زمخـت و سـخت می توانـد  نـان جـو و خـورا بـا خـوردن  آیـا سـالک تنهـا  وانگهـی 

کـه چـون بـه ایـن مرتبـه  کنـد؛ هرچنـد خـدای سـبحان بدانـد  کـه مـرده را زنـده  مرتبـه ای رسـد 

یاضت تنهـا در ایجاد  رسـد، خـوردن حریصانـۀ مـرغ پختـه او را بـه خود مشـغول سـاخت؟ آیا ر

ی نفسـانی و صفـات و منش هـای نیکـو شـرط اسـت و بـرای بقـای آن شـرط نیسـت؟  نیـرو

آن  یاضـت  ر کـه  چنـان  نمی َبـرد،  میـان  از  را  درونـی  حـاالت  آن  ت هـا، 
ّ

لذ بـه  پرداختـن  آیـا 

گـروه بخواهیـد؛   حـاالت را پدیـد مـی آوَرد؟ مصّرانـه پاسـخ ایـن پرسـش های مشـکل را از ایـن 

ید! گاه ساز گر پاسختان دادند، مرا نیز آ و ا

70. عبدالقادر در یک شب 40 بار محتلم می شود
گیالنـی؟ضر؟  عبدالقـادر  شـیخ  کـه  آورده   )]129/1[  110/1 الکبـرٰی:  )الّطبقـات  شـعرانی 

می گفـت: »25 سـال تنهـا در سـیر و حرکـت در دشـت ها و خرابه هـای عراق بـودم و نه مردمان 
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گروه هایـی از رجـال الغیـب ]= مـردان غیبـی[ و  را می شـناختم و نـه آنهـا مـرا می شـناختند. 

کـه بـه  جّنـی نـزد مـن می آمدنـد و طریـق وصـول بـه خداونـد؟زع؟ را بـه آنـان می آموختـم. در آغـاز 

ی  کـه با و عـراق درآمـدم، خضـر؟ع؟ همراهـم شـد و مـن او را نمی شـناختم. بـا مـن شـرط نمود 

مخالفـت نکنـم؛ و گفـت: ›ایـن جـا بنشـین!‹ سـه سـال در همـان جا نشسـتم و او سـالی یک 

بـار نـزد مـن می آمـد و می گفـت: ›همیـن جـا بمـان تـا بازگـردم!‹ یـک سـال نیـز در خرابه هـای 

افکنـده  کـه دور  را  کـی  را در طریـق مجاهـدات می بـردم. خورا نفـس خـود  و  مانـدم  مدایـن 

ک دور  بودنـد، می خـوردم و آب نمی نوشـیدم. یـک سـال هـم آب می نوشـیدم و حّتـی خـورا

نـه  و  نـه آب می نوشـیدم  و  نـه چیـزی می خـوردم  نیـز  یـک سـال  افکنـده شـده نمی خـوردم. 

کسـری بـه خـواب رفتـم و محتلـم شـدم. پـس  می خوابیـدم. یـک بـار در شـبی سـرد در ایـوان 

برخاسـتم و به رودخانه رفتم و غسـل نمودم. سـپس خوابیدم و باز محتلم شـدم و به رودخانه 

کـه بـاز بـه  کـردم. سـپس از بیـم آن  کـردم. آن شـب 40 بـار محتلـم گشـتم و غسـل  رفتـه، غسـل 

خواب روم، بر فراز ایوان شدم.«

امینـی گویـد: ایـن را بـا دّقـت و رژف نگـری در کار ایـن عارف بخوانید کـه آموزگار غیبیان 

که او را خود بسـوی خدا برگزیده بودند غیبیان و جّنیان را راه سـلوک به سـوی  و جنیانی بوده 

کـه یـک سـال  خـدا آموختـه و همـراه خضـر؟ع؟ بـوده اسـت. و در شـگفت شـوید از انسـانی 

کـرده و هنـوز آن قـدر نیرویـش  غـذا نخـورده و یـک سـال آب ننوشـیده و یـک سـال هـر دو را رهـا 

کـه در خـدا فانـی  کـه در شـبی سـرد از زمسـتان 40 بـار محتلـم می شـود و بـا آن  ضعیـف نشـده 

گـر ایـن ماجـرا در آن دورانی کـه مرغ پخته  گشـته، شـیطان چنیـن فـراوان بـا وی بـازی می کنـد! ا

می خـورد و اسـتخوانش را زنـده می کـرد، پیـش می آمـد، بـاز هـم از طبیعـت بشـر دور بـود!

کـه 40 خـواب همـراه بـا احتـالم و غسـل های پـس از آن را بـه  آن شـب چقـدر طوالنـی بـود 

تعـداد احتالم هـا و رفتـن لـب رودخانـه و بازگشـت از آن بـه جایگاهش و خوابیـدن دوباره را در 

خـود جـای داد! پـس از همـۀ این هـا نیـز زمانـی باقـی ماند تا شـیخ از بیم خواب رفتـن به باالی 
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گـر پـس از خـواب چهلم نیـز دیگربار می خوابید، احتالمش بـه 400 یا بیش تر  ایـوان رود. شـاید ا

می رسـید و شـیطان تا پایان درازای شـب از آن اندام قدسـی و بازی با آن دسـت نمی کشـید! 

کرامـت نیسـت. این هـا همـه  کـرد، باالتـر از ایـن  کـه اسـتخوان مـرغ را زنـده  کرامتـش  حّتـی آن 

ِی غلـّوورزی در فضیلت هـا آنهـا را  کـه دسـِت سـبک مغـزی از رو خـواب و خیال هایـی اسـت 

بر بافته اسـت.

گام های پیامبر؟ص؟ بر گردن عبدالقادر  .71
کـه در شـب معـراج1، جـّدم؟ص؟ را بـاال  گاه  گویـد: »آن  گیالنـی  شـیخ سـّید عبدالقـادر 

گـر  بردنـد و بـه سـدرة المنتهـی رسـید، جبرئیـل امیـن؟ع؟ عقـب افتـاد و گفـت: ›ای محّمـد! ا

بـه انـدازۀ انگشـتی نزدیک تـر شـوم، می سـوزم.‹ پـس خـدای تعالـی در آن جایـگاه روح مـرا بـه 

د بـاد! _ بهره گیـرم. به حضورش  و سـوی او فرسـتاد تـا از سـرور آفریـدگان _ بـر او و خاندانـش سـام و در

کبـری دسـت یافتـم. و منزلـت ُبـراق را  شـرفیاب شـدم و بـر نعمـت بـزرگ و وراثـت و خالفـت 

کـه جـّدم رسـول خـدا؟ص؟ بـر من سـوار شـد و مهـارم را در دسـت گرفت تا  کـردم، چنـدان  پیـدا 

بـه قـاب قوسـین یـا نزدیک تـر رسـید و بـه مـن فرمـود: ›فرزنـدم و مردمـک دیدگانـم! ایـن پای من 

گردن همۀ اولیای خدای تعالی جای دارد.‹« گردن تو است و پای تو بر  که بر  است 

گفته است: همو؟ضر؟ 
گشــت   بــا حضــور خویــش نــزد پیامبــر؟ص؟ بــه عــرش بــزرگ خــدا رســیدم و انــوار بــر مــن نمــودار 

و خداوند مرا عطاها فرمود.

ــدند  ــودار ش ــن نم ــر م ــتگان ب ــردم و فرش ک ــر  ــدا نظ ــرش خ ــه ع ــوم، ب ــده ش ــه آفری ک ــش از آن   پی

و خدا مرا ]در میان اولیاء[ نامدار ساخت.
و با یک نگاه، تاج وصل را بر سرم نهاد و خلعت تشریف و قرب را بر من پوشاند.2

بـه نسـخۀ جنـاب مؤلـف دسترسـی  مـا  نـدارد.  تناسـبی  بـا سـاختار سـخن،  کـه  المرصـاد« درج شـده  1. در متـن »لیلـة 
کـه همیـن درسـت اسـت. )ن.( کتابخانـۀ ملـی، ص 19، »لیلـة المعـراج« درج شـده  نداشـتیم، ولـی در نسـخۀ خطـی 

که در خرافۀ بعد خواهد آمد. 2. مأخذ این حکایت همان است 
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72. عبدالقادر و فرشتۀ مرگ
شـیخ  خادمـان  از  یکـی  کـه  شـده  نقـل  ِرفاعـی  احمـد  ابوعّبـاس  بـزرگ  شـیخ  سـّید  از 

گیالنـی درگذشـت. همسـرش نـزد شـیخ رفـت و زاری نمـود و بـه او توّسـل جسـت   عبدالقـادر 

که فرشـتۀ  و زنده شـدن شـوهرش را خواسـت. شـیخ به مراقبه پرداخت و در جهان باطن دید 

گفـت:  مـرگ؟ع؟ بـه آسـمان فرامـی رود و روح هـای سـتانده شـده در آن روز را بـا خـود می َبـرد. 

»ای فرشـتۀ مـرگ! بایسـت و روح آن خـادم مـرا بـه مـن ده!« و از آن خـادم نـام بـرد. فرشـتۀ مـرگ 

می سـپارم.  ی  و عظمـت  درگاه  بـه  و  می سـتانم  پـروردگارم  فرمـان  بـه  را  روح هـا  »مـن  گفـت: 

چگونـه ممکـن اسـت روحـی را کـه بـه فرمـان پـروردگارم سـتانده ام، بـه تـو بدهم؟« شـیخ اصرار 

ی روح خادمـش را بـه او بدهـد و او نپذیرفـت. در دسـتش ظرفـی معنـوی هماننـد  کـه و نمـود 

ی محبوبّیـت  کـه روح هـای سـتانده شـدۀ همـان روز در آن جـای داشـت. بـا نیـرو زنبیـل بـود 

کنـده شـدند و بـه بدن هـای خـود  گرفـت. روح هـا پرا کشـید و آن را از دسـت فرشـته  زنبیـل را 

کـه میان من  بازگشـتند. فرشـتۀ مـرگ؟ع؟ بـا پـروردگارش نجـوا نمود: »ای پـروردگار! تو داناتری 

کـه  ی سـلطه و صولـت، روح هایـی را  گذشـت. او بـا نیـرو و محبـوب و ولّیـت عبدالقـادر چـه 

امـروز سـتانده بـودم، از مـن گرفت.« خداوند؟زع؟ به او فرمود: »ای فرشـتۀ مـرگ! فریادرس بزرگ 

محبـوب و دوسـت خواسـتنی مـن اسـت. چـرا روح خادمـش را بـه او بازنـدادی؟ بـرای یـک 

که فرشـتۀ مرگ پشـیمان  گشـت.« در این هنگام بود  روح، روح های فراوان از چنگ تو خارج 

بـی و شـرکا، سـال 
َ
گشـت. )تفریـح الخاطـر فـی ترجمـة عبدالقـادر، چـاپ مصـر، چاپخانـۀ عیسـی البابـی َحل

1339: ص5 و 12(

73. وفات شیخ عبدالقادر
ــرورمان  گیالنـــی نزدیـــک شـــد، سـ کـــه چـــون هنـــگام وفـــات شـــیخ عبدالقـــادر  آورده انـــد 

کاغـــذی از جانـــب پـــروردگار بـــزرگ، هنـــگام غـــروب  ــا نوشـــته ای پیچیـــده در  عزرائیـــل؟ع؟ بـ

کاغـــذ نوشـــته شـــده  خورشـــید آمـــد و آن را بـــه فرزنـــدش شـــیخ عبدالوّهـــاب ســـپرد. بـــر پشـــت 

بود: »این نوشته از محب به محبوب برسد.«
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ک شد و همراه با سرورمان عزرائیل؟ع؟  گریست و اندوهنا چون فرزندش نوشته را دید، 

کـه بـه عالـم واال  نوشـته را نـزد حضـرت شـیخ آورد. هفـت روز پیـش از آن، شـیخ دانسـته بـود 

کـه  مـی رود و شـادمان بـود. بـرای محّبـان و مخلصانـش از خـدا آمـرزش خواسـت و وعـده داد 

کنـد و بـرای خـدای تعالـی سـجده نمـود. پـس نـدا رسـید: »یـا أّیهتـا  روز قیامـت شفاعتشـان 

الّنفـس املطمئّنـة إرجعـی إیل رّبـک راضیـة مرضّیـة.« سـپس جهـان ناسـوت بـه گریـه شـیون برآورد 

و جهـان ملکـوت بـه دیـدار او شـادمان گشـت. ]تفریـح الخاطـر: ص38[

این بود نمونه هایی از اوهامی که غلّوپردازان در مناقب شیخ عبدالقادر گیالنی پرداخته اند.

کرامات یا خرافات ناسازگار با عقل و منطق و شریعت مقّدس اسالم و بی بهره از  که   اگر خواهیم 

حّجت و برهان را که به وی نسبت داده اند، گردآوریم، دانشنامه ای بس مفّصل فراهم می شود که 

گریه وامی دارد. گاه به  گاه شما را به خنده و 

74. ِرفاعی دست پیامبر؟ص؟ را می بوسد
گویـد: »در ایـن سـال _ یعنـی سـال  ابومحّمـد ضیاءالّدیـن وتـری )روضـة الّناظریـن: ص54( 

د و سـام بـر او  و گـزارد و قبـر جـّدش _ در 555 _ سـّید احمـد ِرفاعـی1 سفارشـی از عالـم معنـا حـج 

ک چنیـن سـرود: ی آن قبـر پـا یـارت نمـود و رو بـه رو بـاد! _ را ز

ک تو را بوسه دهد. که از تو دور بودم، روحم را روانه می کردم تا به نیابت از من خا در حالی 

کــه حضــور یافته انــد. پــس دســتت را پیــش آور تــا لبــم از بوســۀ بــر  کالبدهــا  ایــن اســت تجّســم 
آن برخوردار شود!2

1. وی بـــه ســـال 512 در آبـــادی »حســـن« از مناطـــق واســـط زاده شـــد و بـــه ســـال 578 درگذشـــت. شـــرح حالـــش در چندیـــن 
ـــارۀ وی نگاشـــته و آن را العقـــود  ـــی مســـتقل در ب کتاب فرهنگ نامـــه یافـــت می شـــود و احمـــد عـــّزت پاشـــا عمـــری موصلـــی 
کـــه بـــه ســـال 1306 در 139 صفحـــه در چاپخانـــۀ بهّیـــۀ مصـــر چـــاپ  الجوهرّیـــه فـــی مدائـــح الحضـــرة الّرفاعّیـــه نامیـــده 

شـــده اســـت.

2. ایـن دو بیـت و همـۀ ماجـرا را نویسـندۀ تفریـح الخاطـر بـه شـیخ عبدالقـادر گیالنی نسـبت داده اسـت. مـادام که هدف 
کارهـا تفریـح خاطـر بـرای غلـّوورزی در فضیلت هـا باشـد، بـا صـرف نظـر از حکـم عقـل و شـرع و منطـق، چنیـن  از ایـن 

نسـبت های دروغینـی ایـراد نـدارد!
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که  گشـت و او بر آن بوسـه زد، در حالی  د و سـام بر او باد! _ پدیدار  و پس دسـت جّدش _ در

مـردم نیـز می دیدنـد. نقـل ایـن مطلـب تواتـر یافتـه و یادکـردش بـاال گرفتـه و اسـنادش صحیـح 

 اسـت و حافظـان و محّدثـان و بسـیاری از شـرح حال نویسـان]در زمینـۀ طبقـات صوفیـان[ 

کم روایـت  کـه نادانـی  کـس انـکارش نمی کنـد، مگـر آن   و موّرخـان آن را نگاشـته اند و هیـچ 

و حسـدورز بـه چیرگـی نبـوت بـر عالـم تکویـن و ظهـور معجـزۀ محّمـدی و یـا فـردی معـذور از 

غیـر ایـن اّمـت احمـدی باشـد. افـزون بر آن که آشـکار شـدن این معجـزۀ نبـوی در آن روزگاران 

کـه بدعت هـا آشـکار گشـته و فتنه هـا فـراوان شـده بـود و بـه همیـن سـبب هواهـای نفسـانی به 

گـون همچـون الحـاد و  گونا کشـیده و باطل پیشـگان در آن روزگار در راِه مذاهـب  کندگـی  پرا

زندقـه و دیگـر گمراهی هـای فرقه هـای گمـراه رفتنـد، بودند. نبود جز با هدف برافراشـتن کلمۀ 

کـه خـدا و رسـولش او را بـه ایـن نعمـت  حـق و شـریعت و دیـن بـه دسـت ایـن سـّید بزرگـوار 

کـه در آن قـرن، از  اختصـاص داده و بـرای ایـن خدمـت او را نـام آور و بـارز سـاخت بودنـد؛ چـرا 

کسـی دیگـر هماننـد و  اولیـا و سـادات و صالحـان روزگار _ خداونـد همـۀ مـا را از ایشـان نفـع دهـاد! _ 

ی نبود.« همگون و

کرامـات بـزرگان بـه شـمارش درآیـد، در فخر و  گویـد: »هـرگاه  همـو )روضـة الّناظریـن: ص62( 

کـه در میـان جماعتـی انبـوه از مسـلمانان، بـر دسـت  شـرافت سـّید احمـد ِرفاعـی همیـن بـس 

کـه ایـن خبـر را سـوران آن را به سـوی همه سـوی برده اند]در همۀ  پیامبـر؟ص؟ بوسـه زد؛ چنـدان 

آفـاق منتشـر شـده اسـت[ و در همـه سـرزمین ها تواتـر یافـت و بـزرگان انـس و جـن دستشـان از 

کـه  کنان مـأ اعلـی بـر آن غبطـه خوردنـد، همچنـان  کوتـاه اسـت و سـا رسـیدن بـه آن جایـگاه 

شـیخ عبدالقـادر گیالنـی _ رحمـت و رضـوان خـدا بـر او! _ در وصـف آن گفتـه اسـت.«

نیـز در العقـود الجوهرّیـه )ص5( از بنـدۀ صالـح و عـارف بـه مقـام خداونـدی، عبدالملـک 

بـن َحّمـاد نقـل شـده اسـت: »بـه سـال 555 خداونـد حـج را نصیب مـن فرمود. پس بـه مدینه 

یـارت پیامبـر؟ص؟ تشـّرف یافتـم. در همـان هفتـه شـیخ مـا، سـید عارفان و امام اّمت، سـّید  و ز
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کاروانـی بـزرگ از  د و سـام بـر او بـاد! _ فراآمـد و بـا  و یـارت مـزار پیامبـر _ در احمـد ِرفاعـی؟ضر؟ بـرای ز

زائـران بـه شـهر درآمـد. چـون بـه حـرم شـریف نبـوی درون شـد، در برابـر قبـر گرامی ایسـتاد. پس 

کـه از خویـش  ی در حالـی  کنـده از حضـور مـردم بـود. پـس و از نمـاز عصـر بـود و حـرم مبـارک آ

غایـب و در عالـم معنـا نـزد محبـوب حاضـر بـود، چنین سـرود:
ک تو را بوسه دهد. که از تو دور بودم، روحم را روانه می کردم تا به نیابت از من خا در حالی 

کــه حضــور یافته انــد. پــس دســتت را پیــش آور تــا لبــم از بوســۀ بــر  کالبدهــا  ایــن اســت تجّســم 

آن برخوردار شود!

کــه  حالــی  در  گشــت  نمایــان  بــاد! _  او  بــر  ســام  و  د  و _ در پیامبــر  دســت  حــال،  ایــن  در 

ی بــر آن  کامــل و ســالم همچــون جرقــۀ آذرخــش بــود. ســپس و کــه ســپید و  می درخشــید 

ــز تفّضــل  ــر مــن نی ــی ب ــه او می نگریســتند. خــدای تعال ــه مــردم ب ک دســت بوســه زد، حــال آن 

ــت.  گرف ــود  ــت خ ــت را در دس ــه آن دس ــه چگون ک ــتم  ــدم و نگریس ــه را دی ــن صحن ــود و ای فرم

کننــده را ذخیــرۀ خویــش بــرای روز معــاد و توشــه ای بــرای درآمــدن نــزد  مــن ایــن دیــدار خیــره 

می شــمرم.« تعالــی  خــدای 

کسـان حضـور داشـتند: شـیخ احمـد زعفرانـی،  کاروان، ایـن  گویـد: »در آن  ی  سـپس و

شـیخ  َعـدّی بـن مسـافر امـوی، سـّید عبدالـّرّزاق حسـینی واسـطی، شـیخ عبدالقـادر گیالنی، 

شـیخ احمـد زاهـد، شـیخ حیـاة بـن قیـس َحّرانـی و شـیخ عقیـل منبجـی ُعَمری. نیز بسـیاری 

ک و مطّهر پیامبر  از اولیـای نـام آور آن روزگار در ایـن جمـع بودنـد کـه همگی به دیدار دسـت پا

د بـاد! _ درآمدنـد. خبـر ایـن  مشـّرف شـدند وتحـت بیعـت مشـایخ او _ خداونـد از او و ایشـان خشـنو

کـه  کرده انـد  ماجـرا متواتـر و مشـهور اسـت و بسـیاری از بـزرگان برجسـته آن را بـه تفصیـل یـاد 

کرد. باید بدان ها مراجعه 

شیخ تقّی الّدین فقیه نهروندی )د.594( در قصیده ای با این سرآغاز آورده است:
کــه پیامبــران آورده انــد و چــه  خ داد  کــه بــه دســت پیامبــران ر کرامــت اســرارآمیزی اســت  چــه 

کــه راویانــش اولیــا هســتند! حدیثــی اســت 
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کرده اند. کرده اند و پیشوایان پرهیزگار حکایتش  سروران واال آنرا سلسله وار روایت 

کند و با سرزمین بطحا روشن شد. بوی خوش او صدر و ذیل دّره را آ

گشت. گشود و در این حال، همه چیز برایش روشن  طه دست خویش را به سوی ِرفاعی 

گوید: که  تا آن جا 
کــه خداونــد، پروردگارمــان، هــر چــه  نگــو: ایــن چگونــه ممکــن اســت. یقیــن داشــته بــاش 

کنــد. خواهــد، 

گر چشمی نابینا آفتاب را نادیده گیرد، معذورش بدار! از دین بیرون شدگان کناره گیری کن و ا

کــه در قــرآن، شــهیدان نــزد پروردگارشــان زنــده خوانــده  آیــا پیامبــر مــرده اســت، حــال آن 

شــده اند؟

گشودن او به سوی ِرفاعی، حّجتی است روشن و قابل فهم و پذیرش بر مقام او. دست 

گواه بوده و بســیاری از هم ردیفان و هم طرازان با وی دیده اند. این را هزاران تن عصرگاه 

کــه صبــح روشــن آن  کــرد و چــه شــگفت روزی اســت آن روز  آن شــب همچــون صبــح جلــوه 

شــام باشــد!

گفته است: ی قصیده ای دارد و  ِف العقود الجوهرّیه در مدح و
ّ
مؤل

گران آید. کار او بر ناقدان  که نقِد  وی همان ِرفاعی است 

که خواِر شوکت شیرانه خود نمود! گشت و چه بسیار سواران را  که بر شیر سوار  چه فراوان 

به سبب بوسیدن دست رسول خدا در برابر منکران به افتخاری]بزرگ[ دست یافت.

پیامبــر دســت خــود را از قبــر بــه ســوی وی بیــرون آورد و دســت حضــرت بــر حاضــران و شــاهدان 

نمایان شد.

گوید: عثمان موصلی ضمن قصیده ای در مدح سّید ِرفاعی 
ّ

حافظ حاج مال
کرامات شگفت می بینند. مارها و شیران جنگل از او فرمان می برند و جّنیان از وی 

کــس بــه وی نســبت رســاَند، از آتــش نهراســد هــر چنــد شــعله هایش بــر  کــه هــر  آیــا نبینــی 

شــود؟ افروختــه 

کــه دســت پیامبــر هاشــمی، ابــو الزهــرا، را بوســیده و ایــن دســت بــر  او را همیــن فخــر بــس 

نمانــد. دیگــران پوشــیده 
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گفته است: سّید محّمد ابوهدی ِرفاعی در تخمیس قصیدۀ سراج الّدین مخزومی 
کــه بــر در بــود بــه بیــرون آمــدِن  گشــتی، از میــان قفل هــا  کــه بــه دِر بــارگاِه طــه پناهنــده  گاه  آن 

کرامــت یافتــی. دســتش بــه ســویت 

کــه خــدا  آن دســت را بوســیدی و در میــان دوســتان حضــرت بســاِن نــوری شــناخته شــدی 

خواســت بــا آن همــواره زنــده بمانــی،

کت انداخته است. به رغم هرکه سیاهی ها او را به وادِی هل

ی سروده است: همو در قصیده ای ضمن مدح و
کــه آشــکارا دســتش را  گاه  گفــت و آن  کــه بهتریــن بشــر بــا وی ســخن  او را همیــن شــرافت بــس 

بــه ســویش دراز فرمــود، ]و از غیــب[ یــاری اش نمــود.

که پیامبر به او مهر ورزد. گونۀ صحیح به پیامبر می رسد، شگفت نیست  وقتی نسبش به 

کــه بــرای او ثابــت و مســّلم اســت و نیز معجــزه ای اســت از مصطفی،  کرامتــی اســت بــر حــق  ایــن 
کننده. آن بهتریــن هدایت 

گفته است: که به مدح او پرداخته،  بهاء الّدین سّید محّمد رّواس در قصیده ای 
گلهــای  گشــود و هنگامیکــه  کــه رســول خــدا دســت پذیــرش بــه ســوی او  او را همیــن بــس 

شــامگاهی شــکفته شــده بــود.

عــّزت  او  بــرای  کرامــت،  ایــن  در  و  رســید1.  بهــره  او  بــه  آفریــدگان،  بهتریــن  جــّدش،  از   و 

و سربلندی نهفته است.

گوید: عبدالحمید افندی طرابلسی ضمن قصیده ای در مدح او 
ــای ]= انســان[. از ایــن روی، آشــکارا دســت  ــر پ ــرای هــر ایســتاده ب ــر ب او اســت حّجــت بزرگ ت

گشــت. گشــوده  پیامبــر برگزیــده بــه ســوی او 

بــه خــدا ســوگند! برتــری وی از همیــن روســت؛ آری! حّجــت دیگــر مردمــان ]در برابــر وی[ 
کوچک تر است.

سّید عبدالغّفار اخرس در قصیده ای مشتمل بر مدح او سروده است:
کردند. که همۀ درندگان نزد او سر فروتنی خم  از نسل رسول خدا شیر بچه  ای به دنیا آمد 

گویا »نال« درست باشد. )ن.(  1. در متن »قال من جّده ... خلقًا« آمده، ولی 
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کــه آشــکارا دســت پــدرش را بوســید و آن دســت بــا نورانیــت از قبــر بیــرون آمــد در حالــی  همــو بــود 

کــه درخشــندگیش آشــکار بود.

گروه، آن را دیدند. گروه  کرده و یکایک و  افراد ثقه و همگان آن را مشاهده 

کسی از آن بهره ندارد. که جز او، از فرمانبران یا اطاعت شوندگان،  این مزّیتی است 

گفته است: ی  کر آلوسی ضمن قصیده ای در ستایش و ابوالفرج سّید احمد شا
او قطب وجود و پناه مردمان و باراِن مورِد امید، به صورت مطلق، است.

کــه ]بــا نورانیــت[ در همــه ســوی رفتــه و نشــر یافتــه همچــون ســیر  چــه بســیار افتخــارات دارد 

مــاِه تمــام!

که تا روزگار باقی است، یادش پایدار است. از جّدش پیامبر مقامی به او رسید 

کــردن  کــه اذن لمــس  کــه او را زیــارت نمــود و دســتش را بوســید، از آن پــس  گاه  یعنــی همــان 

آن را یافــت.

گوید: که به مدح او پرداخته،  فقیه یحیی بن عبداهلل واسطی در قصیده ای 
کــه  گوارایــش بــاد شــکوهی  گشــت و وی آن را بوســید. ایــن شــکوه  دســت طــه بــه ســوی او دراز 

گــردد. کــه دیگــری در آن بــا او شــریک  از آن دور اســت 

مصطفی با برات آزادی از آتش او را گرامی داشت و خداوند به دعای وی، ماهی را زنده ساخت.

کـه در آن  ـر بغـدادی حنبلـی در مـدح او قصیـده ای دارد 
َ

صفّی الّدیـن یحیـی بـن ُمَظّف

گفتـه اسـت:
گنج هــای حقایــق قــرآن  بــا آن  کــه  پیشــوای رســوالن دســتی را بــه ســوی وی دراز فرمــود 

گشــت. گشــوده 

کاروان هــای حاجیــان در ایــن حــال سرمســت و از خــود بیخــود بودنــد برخــی در بهــت فــرو رفتــه 
بودنــد و برخــی نیــز در وجــد و اشــتیاق.

ی ســـروده  ســـّید عبدالحـــّی حســـینی، مفتـــی غـــّزة هاشـــم، ضمـــن قصیـــده ای در مـــدح و

اســـت:
کــه طــه دســت را بــه بزرگداشــتش بــه ســوی وی  احمــد، نشــان ســروِر مــردم مشــرق زمیــن اســت 

دراز فرمــود.
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کنــد، بــر او محــال  گــر قصــد  کــه بــا آن هــر محالــی را ا گشــود  و او دســتی را بــه ســوی پیامبــر 

نخواهــد بــود.

که هلل ماه را بوسیدند که بزرگی ها با او مصافحه می کند در لبانی  شگفتا از دستی 

گوید: ی  ی شافعی در قصیده ای شامل مدح و سّید ابراهیم راو
کــه آشــکارا دســتش را بوســید و بدیــن ســان، قــدرت خــدای  ــزد پیامبــر اســت  او دروازۀ ورود ن

ــی یافــت. تعالــی تجّل

که محّمد معجزاتی برای بزرگداشت احمد نمایان ساخت. گاه  آن 

گــر شــیر بچــه آورنــد  کــه او شــیر بچــۀ پیامبــر اســت و اینچنیــن پــدران ا چگونــه چنیــن نشــود، 

رفعــت و تعالــی یابنــد؟

کتابش صحاح األخبار ضمن قصیده ای در مدح ِرفاعی،  سـّید سـراج الّدین مخزومی در 

گفته است:
ِگلی آدم در جهان ثبوت، پیامبر بود! گرفتن قالب های  که پیش از شکل  ای فرزند آن 

ــرای هــر دم حکمــت مقــام »فــرق«،  ــا آن ب ــه ب ک ــو را در محفــل وجــد، مقــام »جمعــی« اســت  ت
ــت.1 گش ــن  روش

کــه در حالــت ُبعــد ]مردمــان، بــرای آنــان[ در روضــۀ و حــرم چــراغ  تــو را مقــام قربــی اســت 

داشــت. برپــا  رهنمایــی 

همان گاه که دســت رســول آشــکارا به ســویت دراز گشت؛ و چه نیکو خلعت آشکاری!

کردنــد و بــوی خــوش آن ســرزمین های  گــون ایــن را مشــاهده  گونا هــزاران تــن از ســرزمین های 

دور را خوشــبو ســاخت.

گوهرین است.  گوش آویزهایی  گوش های ما  به تواتِر این افتخار، بر 

ی  ی حمزاو قاضی َخفاجی حنفی )نسـیم الّریاض فی شـرح الّشـفا: 489/3 ]442/3[( و ِعدو

کرده انـد و در مأخـذ اخیـر آمـده اسـت: »پـس پیامبـر  )کنـز المطالـب: ص188( از ایـن ماجـرا یـاد 

یـش  دسـت شـریفش را از میـان پنجره هـای ضریـح بیـرون آورد و ِرفاعـی بـر آن بوسـه زد.« درو

1. مقام »جمع« و »فرق« از اصطالحات صوفیان است. )ن.( 
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»هـرگاه  گویـد:   )]622 و  ]ص621  ص299  المراتـب:  مختلفـة  أحادیـث  فـی  المطالـب  )أسـنی  ُحـوت  

کرامـت بخشـد تـا رسـول خـدا؟ص؟ را در بیـداری بینـد، نـور شـریفش را بـه  خداونـد بنـده ای را 

ی مجّسـم می سـازد؛ اّمـا بیننـده چـون حـال وجـد بـر او غلبه  گرامـی اش بـرای و صـورت جسـم 

کـه جسـم شـریف او را می بینـد. از جملـۀ همیـن حـاالت ماجرایـی  گمـان می کنـد  می یابـد 

کـه بـرای سـرور مـا ِرفاعـی؟ضر؟ رخ داده اسـت ... .« اسـت 

امینـی گویـد: چنـدان مهـم نیسـت که سـّید ِرفاعی دسـت شـریف پیامبر را دیـده و آن را 

کرده انـد! ایـن شـیخ  بوسـیده؛ زیـرا ایـن جماعـت شـگفتی هایی بسـیار بزرگ تـر از آن را نقـل 

نیـز  و  گشـت1  همـراه  ی  و بـا  معـراج  شـب  خـدا؟ص؟  رسـول  کـه  اسـت  گیالنـی  عبدالقـادر 

ک را در بیـداری دیـدار نمـود و دیگـری از  جالل الّدیـن سـیوطی هفتـاد و چنـد بـار پیامبـر پـا

کرد! ی مشورت  کارهایش با و خود آن حضرت؟ص؟ احادیثی شنید و آن یک در 

کنز المطالب: ص197( به نقل از بهجة الّنفوس  ی )مشـارق األنوار؛  ی حمزاو شـیخ حسـن ِعَدَو

کمـال، آورده اسـت: »از جملـۀ آن هـا  و األسـماء تألیـف شـعرانی هنـگام برشـمردن ویژگی هـای 

ی در هیچ شـب   شـّدت نزدیکی شـان بـه رسـول خـدا؟ص؟ در هـر زمـان اسـت؛ بـه گونـه ای که و

کـه برخـی از اهـل کمال احادیثـی از آن حضرت؟ص؟  و روزی از آنـان پوشـیده نیسـت تـا آن جـا 

کـه برخـی از حافظـان ایـن احادیـث را بـه حسـب  را در محضـرش تصحیـح نمودنـد؛ حـال آن 

ی قـّوت یافت.  ظاهـر و طریـق نقـل، ضعیـف دانسـته بودنـد؛ و بدیـن سـان، آن روایـات برای و

که به چنین مقامی رسـیده اند؛ از جمله: سـرورم  کرده ام  گروهی را در سـرزمین َفّیوم دیدار  من 

علـی خـواّص2 و سـّید علـی مرصفـی و بـرادرم افضل الّدیـن و شـیخ جالل الّدیـن سـیوطی و 

کـه خداونـد از همه خشـنود باد!« شـیخ نورالّدیـن شـوتی و شـیخ محّمـد صوفـی 

که در شرح حال وی نگاشته شده است. 1. بنگرید به تفریح الخاطر 

کـرده اسـت:  2. شـعرانی )الّطبقـات الکبـری: 135/2-153 ]150/2-169[( شـرح حـال وی را آورده و آن را چنیـن آغـاز 
کـه دانشـوران در آن بـه حیـرت  گرانبهـا بـر زبـان می رانـد  »وی؟ضر؟ در بـارۀ معانـی قـرآن عظیـم و سـّنت شـریف سـخنانی 
می افتادنـد و ایـن سـخنان را از لـوح محفـوظ از محـو و اثبـات برمی گرفـت.« در آن صفحـات، بافته هایـی از ایـن دسـت 

کنیـد. بسـیار آورده اسـت؛ بـدان مراجعـه 
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کارهایش با رسـول خدا؟ص؟ مشـورت می نمود. از  گوید: »شـیخ نورالّدین شـوتی در  همو 

جملـۀ مشـورت هایش بـا پیامبـر در زمینـۀ حفـر چـاه در عبادتـگاه مـا بـود. سـه چاه حفـر کردیم 

ی فرمـود: ›بـه آنـان بگـو چاهـی بـر در  کـه آبـش فاسـد و بدبـو بـود. سـپس رسـول خـدا؟ص؟ بـه و

کـه چاهـی بـا آب بسـیار شـیرین  کردیـم و دیدیـم  محّوطـۀ خانقـاه حفـر نماینـد!‹ مـا چنیـن 

کـه پـروردگار جهانیـان اسـت.« گشـت. و سـپاس خـدای را  پدیـدار 

کـه خـدا بـه هـر یـک از بندگانـش  بخوانیـد و از عقـل سـلیم بپرسـید! و آن، فضلـی اسـت 

که خواهد، عطا فرماید.

75. غزالنی از پنهان ضمیرها خبر می دهد
ابومحّمد ضیاءالّدین وتری )روضة الّناظرین: ص133( در شـرح حال شـیخ محّمد َغّزاِلی 

موصلـی مشـهور بـه غزالنـی1 )د.605( بـه نقـل از شـیخ محّمـد ابوعبـداهلل بـن تـاج بـن قاضـی 

یونـس موصلـی آورده اسـت: »همـراه گروهـی از دانشـوران ثقـۀ موصل در محضر و دیدار شـیخ 

ی در آن به سـر می برد،  کـه و محّمـد غزالنـی _ قـّدس اهلل سـّره _ بودیـم. هنـگام مغـرب بـود و غـاری 

گران افتاد و شـیخ، پنهاِن ضمیر آنان را آشـکار سـاخت  یک شـده بود. این بر آن جماعت  تار

یـم و نـه چـراغ.‹ سـپس بـه درختـی در برابـر غـار  و لبخنـدی زد و گفـت: ›مـا نـه روغـن چـراغ دار

کـوه از نور آن روشـن شـد. به  کـه همـۀ  اشـاره نمـود؛ پـس شاخسـارانش چنـان پرتوافکـن شـدند 

خـدا سـوگند! هیـچ شـبی را شـادمان تر و پـر ُانس تـر از آن شـب بـه سـر نبردیم.«

کنید! گوید: بخوانید و بیندیشید و داوری  امینی 

گاه است 76. شاطبی از جنابت فرد جنب آ
کـه قاسـم بـن فّیـرۀ  کرده انـد  گویـد: »برخـی از اسـاتید ثقـۀ مـا از استادانشـان نقـل  َجـَزری 

گـرگ و میش در مدرسـۀ فاضلّیـه می خواْند  ضریـر )= نابینـا( شـافعی2 نمـاز صبـح را در هـوای 

ی می آمدند و با او انس داشتند. )روضة الّناظرین: ص133( که آهو بچگان به دیدار و 1. این نامگذاری از آن رو است 

2. ابومحّمـد ضریـر آمـوزگار قرائـت سـرایندۀ قصیـده ای اسـت بـا نـام »حرز األمانـی و وجه الّتهانـی« در زمینۀ علـم قراءت ها 
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و سـپس مجلـس تعیـم قرائـت قـرآن برپـا می کـرد. مـردم از پیش، شـبانه بـه آن جـا می آمدند ]تا 

کـه اّول آمـده، بخوانـد!‹  کالمـی جـز ایـن نمی گفـت: ›هـر  نوبـت بگیرنـد[. چـون می نشسـت، 

کـه زودتـر آمـده بـود، شـروع بـه خوانـدن می کـرد و بـه همیـن ترتیـِب حضـور، خوانـدن  سـپس هـر 

گردانش بودنـد  کـه از شـا کـه دوم آمـده، بخوانـد!‹ فـرد اّول  گفـت: ›هـر  ادامـه می یافـت. روزی 

کـرده اسـت. سـپس او التفـات  کـه از خوانـدن محرومـش  ی چـه بـوده  گنـاه و کـه  در نیافـت 

گرفتـن، ایـن را از یـاد  کـه همـان شـب جنـب شـده و بـر اثـر اشـتیاق بسـیار بـرای نوبـت  یافـت 

کنـار مدرسـه شـتافت و غسـل نمـود و پیـش از پایـان یافتـن  بـرده اسـت. پـس بـه سـوی حّمـام 

کـه شـیخ نشسـته و نابینـا بـود و او را نمی دیـد. چـون  خوانـدن نفـر دوم بازگشـت. در حالـی 

کـه اّول آمـده، بخوانـد!‹ و ایـن از نیکوتریـن  گفـت: ›هـر  خوانـدن نفـر دوم پایـان یافـت، شـیخ 

کـه  ماجراهـای شـیوخ ایـن طایفـه اسـت؛ بلکـه هماننـد ایـن، ماجرایـی را در دنیـا سـراغ نـدارم 

رخ داده باشد.« )مفتاح الّسعاده: 388/1 ]43/2[(

امینـی گویـد: بـر خـالف آن چه َجَزری پنداشـته، این ماجرا از امتیازات شـاطبی نیسـت 

گمان داشـتند  که  کردیم  و همانندش در دنیا بسـیار رخ داده اسـت. پیش تر از جماعتی یاد 

یچـه ای  گویـا اینـان امـور غیبـی را باز از پنهـان ضمیرهـا خبـر می دهنـد و غیـب را می داننـد. 

گاهـی می یابـد و یا غلـّوورزی در فضیلت ها آنـان را تا این  کـه هـر بینـا یـا نابینـا از آن آ گرفته انـد 

حـد در پرتگاِه سـقوط فروافکنده اسـت!

77. حشرات به دّره سرازیر می شوند
گویـد: »هنـگام مـرگ وخشـی1 حافـظ ابوعلـی حسـن بـن علـی  عمـر بـن علـی سرخسـی 

ی را در قبر نهادند، فریادی شـنیدیم.  بلخـی2 نوجـوان بـودم و در دفنـش حضـور یافتـم. چون و

کـه 1173 بیـت دارد. وی بـه سـال 538 زاده شـد و در سـال 590 درگذشـت و در َقراَفـه مدفـون گشـت و قبـرش در آن جـا 
هب: 302/4 ]496/6[(

ّ
یارتگاه اسـت. )شـذرات الذ مشـهور و ز

که روستایی در بلخ بوده است. ]معجم البلدان: 364/5[ 1. منسوب به وخش 

2. حافـظ ابوعلـی حسـن بـن علـی بـن محّمـد بـن جعفر وخشـی در جسـت و جـوی حدیث به سـفر پرداخت و در خراسـان 
و بغـداد و مصـر و دمشـق در رفـت و آمـد بـود. وی به سـال 456 درگذشـت.)غ.(
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کـه حشـرات بـه آن  کنـار آن مقبـره دّره ای بـود  کـه حشـرات از قبـر بیـرون جسـتند و در  گفتنـد 

که به طرف دره سـرازیر شـدند   جا سـرازیر شـدند. من عقرب ها و سوسـک های سـیاه را دیدم 

و مـردم نیـز بـه آن ها آزاری نمی رسـاندند.« حافـظ ذهبی )تذکرة الُحّفـاظ: 344/3 ]1172/3[( این 

را آورده است.

کـه چنیـن  بـه عقـل ایـن حافـظ  یـد ایـن حشـرات سـرازیر شـوند و  گویـد: بگذار امینـی 

کـه بـه افسـانه ای از ایـن دسـت سرمی سـپارد  حکایـت اسـتهزاآمیزی روایـت نمـوده، بنگریـد 

کـه   و آن را مایـۀ سـتایش بـزرگان قومـش می دانـد! عقرب هـا و سوسـک های سـیاه را چـه شـده 

ک و بقیـع و مسـجد بـا عظمـت آن را تـرک نگفتـه و بـه سـوی دّره سـرازیر  گورسـتان مدینـۀ پـا

گریخته انـد؟ ایـن  ی  گرفته انـد؛ اّمـا حشـرات مقبـرۀ وخشـی از و گویـا بـه آن انـس  نشـده اند، 

کـه هـرگاه بـه یکـی از افتخـارات  کردنـش؛ اّمـا می بینیـد  اسـت میـزان عقـل ذهبـی و حکایـت 

ایـرادی  هیـچ  متنـش  و  سـند  در  و  می رسـد  نیایـد،  خـوش  را  او  کـه  امیرالمؤمنیـن  موالمـان 

بـه  بـه آن چرکیـن اسـت.«!  از آن رهایـی می جویـد: »دلـم نسـبت  ایـن سـخن  بـا  نمی بینـد، 

تلخیص المستدرک بنگرید.

78. یونینی در هوا راه می رود
شـیخ  کـه  »آورده انـد  اسـت:  گفتـه   )]110/13[  94/13 الّنهایـه:  و  )البدایـة  ابن َکثیـر  حافـظ 

کـه راهـی حـج می شـد، در هـوا راه می رفـت و ایـن  عبـداهلل یونینـی )د.617( برخـی سـال ها 

کرامتـی  بنـدگان صالـح رخ داده اسـت. چنیـن  و  پارسـایان  از  گروهـی بسـیار  بـرای  کرامـت 

کـه چنین کرامتـی برای  در بـارۀ هیـچ یـک از دانشـوران بـزرگ بـه مـا نرسـیده و نخسـتین کسـی 

کـه از اصحاب حسـن بصـری بود. پـس از او نیز در بارۀ  او نقـل گشـته، حبیـب عجمـی اسـت 

گشته است.« زد! _ نقل  برخی صالحان _ خداوند همه را بیامر

کـــه بـــه عجایبـــی از ایـــن دســـت سربســـپارد گویـــد: از ابن َکثیـــر عجیـــب نیســـت   امینـــی 

یخـــش را بـــا آن زشـــت و ناهنجـــار ســـازد؛ اّمـــا هـــرگاه بـــه یکـــی از افتخـــارات   و صفحـــات تار
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کـــه بـــاور پذیـــر اســـت از ایـــن موهومـــات، فریـــاد اعتـــراض بـــرآورد؛  اهـــل بیـــت ؟مهع؟ رســـد 

کـــه ســـنجش و مقایســـه، آن را نمی پذیـــرد و عقـــل آن را محـــال می دانـــد. اّمـــا  موهوماتـــی 

کـــری اســـت! کـــوری و  دوســـتی و دشـــمنی مایـــۀ 

79. َحْضَرمی دانش نحو را از طریق اجازه آموزش می دهد
اسـماعیل  »شـیخ  اسـت:  آورده   )]631/7[  361/5 هـب: 

ّ
الذ )شـذرات  حنبلـی  ابن عمـاد 

َحْضَرمـی )د.678( کراماتـی داشـت. مطـری ایـن کرامت ها را نزدیک به تواتر شـمرده اسـت. از 

گفتنـد: ›نـزد فقیـه اسـماعیل َحْضَرمـی رو و نحـو را از او  کـه در خـواب بـه ابن معطـی  جملـه آن 

نیـک  و  خـوب  را  نحـو  َحْضَرمـی  زیـرا  گشـت؛  شـگفتی  دچـار  شـد،  بیـدار  چـون  بیامـوز!‹ 

نمی دانسـت. اّمـا بـا خـود گفـت کـه بایـد از ایـن دسـتور فرمـان بـرد. پـس نـزد وی رفـت و دید که 

گروهـی در محضـر وی فقـه می خواننـد. َحْضَرمـی بـه محـض دیـدن او گفـت: ›خوانـدن و نقـل 

کـردن کتابهـای نحـو را بـه تـو اجازده دادم.‹ از آن پـس وی هر چه از کتب نحو می خواند، بدون 

استاد می فهمید.«

گیرید. چه بسـیار  امینـی گویـد: دانـش را خـواه از دهـان بـزرگان و خـواه از اجازات آنان فرا

کـه دانـش آموختـن بـا تحصیـل ممکـن اسـت. اّمـا آیا شـنیده اید که بتـوان از طریق  شـنیده ایم 

اجـازه]و بـدون تحصیـل[ یـا تزریـق دانـش با یک کلمـه، علم آموخت؟ آیا کرامتـی از این گونه 

کـه برای هیچ  در بـارۀ هیـچ یـک از پیامبـران شـنیده اید یـا ایـن فضیلتـی ویژۀ َحْضَرمی اسـت 

کـس مقـدور نشـد حّتـی پیامبـر بـا عظمت از طریق اجـازه، معنای کالله را بـه عمر بن خّطاب 

کـه معنایـش را ]هنـوز [ نیاموختـی.« و نیـز بـه دختـر  نیاموخـت و بـه او می فرمـود: »می بینـم 

کـه پدرت معنای آن را در نیافـت.« افزون بر این، صدها  عمـر،  َحْفصـه، می فرمایـد: »می بینـم 

که نتوانسـت با اشـراق یا اجازه و یا درس آموختن، به حقیقت  نادانسـتۀ دیگر نزد خلیفه بود 

آن پـی بـرد؛ حـال آن کـه هنـگام نشسـتن بر کرسـی خالفـت پس از پیامبر؟ص؟ سـخت به آن ها 

کـه اّمتـش بـه ایـن دانـش نیـاز خواهنـد یافـت. مجهوالت  نیـاز داشـت و بـر پیامبـر پنهـان نبـود 
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کـه مبانـی اسـالم و قضـا و فتوادهـی بـر آن اسـتوار نباشـد. بـرادرش  عمـر چـون دانـش نحـو نبـود 

کـه در روز پیونـد بـرادری بـا یکدیگـر اخـّوت یافتنـد، در این ماجرا بـه او بیفزایید  خلیفـۀ اّول را 

کاش  ی پوشـیده بـود.  کـه چـه بسـیار مجهـول داشـت و معـارف دیـن و احـکام شـریعت بـر و

تعلیم از طریق اجازه در روزگار رسـول خدا؟ص؟ نیز وجود داشـت تا پیامبر؟ص؟ معارف دینش 

را بـه سـومین فـرد از خلفـای راشـدین، عثمـان، بیامـوزد تـا صفحـات فقـه اسـالمی بـا آرای دور 

و جـدا افتـاده از کتـاب و سـّنتش زشـت و ناهنجـار نگردد!

80 . َحْضَرمی و اهل قبور
از  ]ص201[(  ص96  الّریاحین:  )روض  یاِفعی  و   )]131/8[  51/5 الّشافعّیه:  )طبقات  سبکی 

گذشت  گورستانی  کنار  از  یمن  سرزمین  در  که  کرده اند  یاد  َحْضَرمی  اسماعیل   همین 

کرد و سرور  گریست و حزن و اندوه بسیار به او دست داد و سپس خنده ای نیکو   و سخت 

و فرح بدو دست داد. حاضران از این ماجرا درشگفت شدند و سببش را از او پرسیدند. 

که عذاب می شوند. پس  کشف شد و دیدم  گورستان برایم  گفت: »حاِل اهل این  ی؟ضر؟  و

گریستم. سپس نزد خدای تعالی تضّرع و دعا نمودم تا آنان را ببخشاید.  دچار اندوه گشتم و 

است،  قبر  این  صاحب  که  زنی  پذیرفتیم.‹  اینان  در بارۀ  را  ›شفاعتت  رسید:  ندا  من  به 

گفت: ›ای فقیه اسماعیل! من فالن آوازه خوان هستم؛ آیا من هم در ردیف اینان هستم.‹ 

کسی  گورکن را خواست و پرسید: »چه  ی  گفتم: ›تو نیز با آنان هستی!‹« سپس و خندیدم و 

که شیخ ]همینک[  به تازگی در این قبر نهاده شده است؟« پاسخ داد: »فالن زن آوازه خوان 

که خدای تعالی او را از شفاعت شیخ بهره مند فرماید.« کرده است و امید  برای او شفاعت 

کـه از عالـم بـرزخ  کنـم: اّدعـای َحْضَرمـی  کـدام یـک تعّجـب  گویـد: نمی دانـم از  امینـی 

گشـته؛  گورسـتان، حّتـی زن آوازه خـوان، پذیرفتـه  گاه اسـت و شـفاعتش در بـارۀ مـردگان آن  آ

گورکـن از آن سـّر نهـان1؛ و یـا اّطـالع زن آوازه خـوان از شـفاعت شـیخ و پذیـرش آن  گاهـی  یـا آ

گاه بوده، بلکه از قرائن،  گورکن از سـّر نهان آ که  1. گویا در برداشـت از متن، سـهوی پیش آمده اسـت؛ زیرا در متن نیامده 
یافته و در درگاه خداوند برای پذیرش شـفاعت شـیخ دعا نموده اسـت. )ن.( شـفاعت شـیخ را در بارۀ آن زن در
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گویـش از درون قبـر بـا فقیـه در ایـن زمینـه بـدون هیـچ پیشـینۀ  گفـت و  در همـان لحظـه و 

آشـنایی! اّمـا چـون هیـچ یـک از این هـا تحّقـق نیافته، پس تمایـزی میان أعدام نیسـت و تنها 

کـه آن برجسـتگان چنیـن اوهامـی را پذیرفته انـد. کـرد  بایـد از ایـن تعّجـب 

81 . بازگرداندن1 خورشید برای اسماعیل َحْضَرمی
کــه روزی اســماعیل َحْضَرمــی در ســفر بــود و بــه  کردیــم  کتــاب )23/5( یــاد  در همیــن 

کنــد تــا مــا بــه منــزل برســیم!« پــس خورشــید ایســتاد  گفــت: »بــه خورشــید بگــو صبــر  خادمــش 

گفــت: »آیــا ایــن دربنــد را آزاد نمی کنــی؟«  ی بــه مقصــد خویــش رســید. ســپس بــه خــادم  تــا و

یکــی شــب همــه جــا را  بــه خورشــید فرمــان غــروب داد و در همــان حــال تار پــس خــادم 

گرفــت. فرا

چنان که گذشـت، این کسـان از آن ماجرا یاد کرده اند: سـبکی )طبقات الّشـافعّیه: 51/5(؛ 

هـب: 362/5 ]631/7[(؛ ابن َحَجـر 
ّ

یاِفعـی )مـرآة الجنـان: 178/4(؛ ابن عمـاد حنبلـی )شـذرات الذ

ی الحدیثّیه: ص232 ]ص316[(� )الفتاو

کـه سـخنان رنگارنـگ و باطـل  شـاید رسـم و آییـن عشـق ورزی بـه انسـان اجـازه می دهـد 

کنـد لـب بگشـاید و از عقـل خویـش جـدا شـود و امـور را  بگویـد و بـر هـر چـه خواهـد، و اراده 

چون دیوانگان بسنجد. از غلّوورزی در فضیلت ها به خداوند پناه می برم!

وی به طفلی شیر می دهد
ّ

82 . دال
ی )د.721( طفلـی  و

ّ
گویـد: »نـزد سـّید ابومحّمـد عبـداهلل دال یاِفعـی )مـرآة الجنـان: 265/4( 

کـه مـادرش از او دور شـده بـود. طفـل بـه گریـه درآمـد؛ پـس سـینۀ سـّید پـر از شـیر شـد و بـه  بـود 

کت شـد.« آن طفـل شـیر داد تـا سـا

کنده انـد،  گونـه حکایـات خنـده دار آ کـه از ایـن  یخـی  کتاب هـای تار نمی دانـم چنیـن 

1. البتـــه در متـــن داســـتان از بازگردانـــدن خورشـــید ســـخن نرفتـــه، بلکـــه بـــه بازداشـــتن خورشـــید از غـــروب اشـــاره شـــده 
اســـت. )ن.(
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چـه بهایـی دارنـد؛ حـال آن کـه ایـن کتاب هـا در جامعـۀ علمـی دسـت بـه دسـت می چرخنـد 

و بدان هـا تکیـه و از آن هـا نقـل می شـود!

کردی یک هفته چیزی نمی خوَرد 83 . شمس الّدین 
گویـد: »شـمس الّدین محّمـد بـن  هـب: 893/7 ]139/9[( 

ّ
ابن عمـاد حنبلـی )شـذرات الذ

کـه در قاهـره سـکنا  کـردی شـافعی )د.811( از مـردم بیـت الَمْقـِدس بـود  ابراهیـم بـن عبـداهلل 

از دیربـاز  کـه  بـود  کار آن  ایـن  گفته انـد سـبب  او یـک هفتـۀ تمـام چیـزی نمی خـورد.  گزیـد. 

یکبـار بـا پـدر و مـادرش شـام  خـورد و هنـگام صبـح بـه چیـزی اشـتها نداشـت. پـس سـه روز 

گرسـنگی را در خـود یافـت، تـا چهـل روز چیـزی  کـه تـوان تحّمـل  چیـزی نخـورد. هنگامـی 

کـرد. او مردی فقیه بـود و گفته اند که چهار  نخـورد و سـپس در نخـوردن، بـه یـک هفته بسـنده 

روز راه بـدون نیـاز بـه وضـوی دوبـاره بـه سـر می ُبـرد.«

گرسـنگی را نـدارد؛  گویـد: طبیعـت بشـری تـاب و تـوان 40 روز و نیـز یـک هفتـه  امینـی 

کـردی در بارۀ سـبب های  کـه بـا چهـار شـب بی خوابی سـازگار نیسـت. شـاید فقیه  همچنـان 

یـا  و  نمی دانسـته[  آن  کننـدۀ  باطـل  را  شـب  خـواب  ]و  داشـته  خـاص  نظـری  وضـو  بطـالن 

غلـّوورزی در فضیلت هـا همـۀ این هـا را برایـش آفریـده اسـت!

84 . شاوی برای مرده مهلت می خواهد
ی یمنـی )د.841( سـروری بـود با  کـه احمـد بـن یحیـی شـاو کـرده  ی )الّطبقـات( یـاد  ُمٰنـاو

کرامات بود. از جمله  جایگاهی بزرگ و آوازه ای بلند و ارجمند داشـت و صاحب حاالت و 

کرامـات اعتقـاد نداشـتند و می خواسـتند او را امتحـان  کـه بـه  یدیـان  کـه روزی گروهـی از ز آن 

کنـارش چـاه آبـی بـود؛ پـس یـک بـار از آن شـیر بیـرون می کشـید   کننـد، بـه سـراغش رفتنـد. در 

و بار دیگر روغن و بار دیگر عسل و جز آن، به تناسب هرچه آنان پیشنهاد می کردند.

ـــده  ـــده ش کن ـــش پرا ـــایعۀ مرگ ـــه ش ک ـــت  ـــری رف ـــد ناش ـــن محّم ـــان ب ـــی عثم ـــزد قاض روزی ن
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ی  ـــرای و گفـــت: »ســـه ســـال ب ـــواده اش  ـــار دیگـــر بازگشـــت و بـــه خان بـــود. ســـپس بیـــرون آمـــد و ب

یســـت. )شـــذرات  کـــم، ز مهلـــت خواســـتم.« قاضـــی پـــس از آن روز، ســـه ســـال، نـــه بیـــش و نـــه 

هب: 240/7 ]349/9[(
ّ

الذ

کـه از  ی مـرگ فـرا رسـیده ای را بـه تأخیـر افکْنـد، چنـان  گویـد: نمی دانـم آیـا شـاو امینـی 

کـه در قـرآن حکیـم  کنـده شـده بـود« برمی آیـد، حـال آن  ظاهـر ایـن سـخن »شـایعۀ مرگـش پرا

آمـده اسـت: »و چـون سـر آمدشـان فـرا رسـید نـه سـاعتی بـاز پـس تواننـد شـد و نـه بـه پیـش تواننـد رفـت.« 

کـه مـرگ او نزدیـک شـده و فـرا رسـیده  کـرد   ]یونـس/49[ و یـا بـر خانـوادۀ قاضـی چنیـن وانمـود 

گفته اسـت.  گر چنین باشـد، دروغی بس زشـت  و سـه سـال برایش مهلت خواسـته اسـت؟ ا

کـه مـرگ قاضـی تـا پایـان سـه سـال بـه تأخیـر افتـاده اسـت؟ شـاید  کسـی بـه او خبـر داد  چـه 

کـه عسـل و شـیر و روغـن و آب، و پنجمینـش همین  ایـن دانـش در همـان چاهـی پنهـان بـوده 

کـی بـر او نیسـت؛ زیـرا چـاه و آب از آِن خـود او بـوده  دروغ هـا، را از آن بیـرون می کشـید! البّتـه با

و هـر چـه خواهـد، توانـد از آن بیـرون کشـد!
کنـــده و ســـنگ چین  کـــه خـــودم آن را  ایـــن آب از آِن پـــدرم و جـــّدم اســـت. و ایـــن چـــاه مـــن اســـت 

کرده ام.

که در قبر خود نیاز زائرانش را می داند 85 . امامی 
بـن  محّمـد  »ابوالقاسـم  گویـد:   )]426/9[  292/7 هـب: 

ّ
الذ )شـذرات  حنبلـی  ابن عمـاد 

کـه  بـود  بـه سـال 857 درگذشـت. او پیشـوایی مجتهـد  ابراهیـم از خانـدان بنی جمعمـان1 

کراماتـی داشـت؛ از جملـه آن  یاسـت ]اهـل] دانـش و نیکـوکاری در یمـن بـه او رسـید و  مقـام ر

گـو می کـرد. نیز هرگاه کسـی به  کـه فقیـه احمـد بـن موسـی عجیـل از درون قبـرش بـا او گفـت و 

ی می نمـود و بـه قـدر امـکان قـرآن می خوانـد.  ی می رفـت، بـه قبـرش رو قصـد حاجتـی نـزد و

ی حاجتـش را بیـان می کـرد و او برمـی آورد.« سـپس و

1. در اصل مأخذ »جعمان« است.)غ.(
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گـر جاهـل بلغـزد،  گـر عاِلـم بلغـزد، طبـل رسـوایی اش بـه صـدا درآیـد؛ اّمـا ا گویـد: ا امینـی 

جهلـش آن را می پوشـاَند.

که شش ماه غذا نمی خوَرد[ 86 . ]زاهدی 
کـه سـّید یحیـی بـن سـّید بهاءالّدیـن شـروانی حنفـی )د.868( در اواخر  حکایـت شـده 

هـب: 309/7 ]456/9[(
ّ

عمـرش بـه مـّدت شـش ماه چیـزی نخـورد. )شـذرات الذ

کنـد و عقـل  گـر طبیعـت بشـری ایـن را قبـول  کرامـت ا گویـد: چـه خـوب بـود ایـن  امینـی 

که ... . گردن نهد، اّما می دانید  سلیم به آن 

گاو را می خوَرد که یک  87 . شیخی 
ی در کتـاب طبقاتـش در شـرح حـال ابراهیم بـن عبدَرّبه )د.878( گفته: از شـیخ  ُمٰنـاو

که روزی ابراهیم در سـال روز والدت  محّمد غمری و شـیخ مدین دانش آموخت. و نیز آورده 

ی رفـت و همـۀ غـذای مخصـوص آن روز را خـورد. یـک بار نیز گوشـت  رسـول خـدا1 بـه خانـۀ و

کامـل خـورد و سـپس یـک سـال چیـزی نخـورد. شـیخ امین الّدیـن، امـام  گاو را بـه طـور  یـک 

گفـت: »پـس از تـو  کـه بـه او  کـرده  ی حکایـت  کرامـات و جماعـت مسـجد جامـع غمـری، در 

که میان او و برادرش  مسـائل مهّم خود را از چه کسـی پرسـیم؟« ابراهیم پاسـخ داد: »از کسـی 

گـز[ فاصلـه اسـت. از خـود مـن بپـرس تـا جوابـت دهـم!« روزی دختـر  بـه انـدازۀ یـک ذرع ]= 

کنـار قبـر ابراهیـم  ی  امین الّدیـن بیمـار شـد و بـرای درمانـش هندوانـه خواسـتند و نیافتنـد. و

کـن!« پـس از نمـاز عشـا بـه خانـه بازگشـت و در پلـکان خانـه اش  گفـت: »بـه وعـده وفـا  آمـد و 

هب: 323/7 ]483/9[(
ّ

کجا رسیده است. )شذرات الذ که معلوم نبود از  هندوانه ای یافت 

گوید: امینی 
گویا در اندرونش معاویه جای دارد. خ است  که شکمش چون دوز مرا همنشینی است 

گرچـه شـاید مرجـع ضمیـر بـه »شـیخ مدیـن« بازگـردد، ولـی از آن جـا کـه جشـن زادروز  1. در متـن »فـی مولـده« آمـده اسـت. ا
کـرم بازمی گـردد. )ن.(  بـرای اشـخاص در آن زمـان مرسـوم نبـوده، گویـا مرجـع ضمیـر بـه پیامبـر ا

186/11
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کامـل را بخـوَرد؛  ی  گاو کـه شـیخ  مـن در میـان سـه موضـوع محـال در حیرتـم: یکـی آن 

ک به دیگـران هندوانه  کـه از زیـر الیه های خـا کـه یـک سـال گرسـنه بمانـد؛ و سـوم آن  دیگـر آن 

بدهـد! شـاید میـان او و فرزنـد ابوسـفیان پیونـد خویشـاوندی بـوده و از همین جـا قانون وراثت 

کشـیدن را از  گرسـنگی  گاو را بخـورد. اّمـا نمی دانـم یـک سـال  برایـش ممکـن سـاخته تـا یـک 

یـه و نـه هیـچ انسـان دیگـری نمی تواند یک سـال گرسـنه  چـه کسـی بـه ارث بـرده؛ زیـرا نـه معاو

گـر پیش تـر َده هـا گاو خـورده باشـد، پیش از گذشـتن یک دهم از یـک دهِم این  بمانـد، حّتـی ا

کـه یـک بـار در حـّق او دعـا و یـک بـار نفریـن شـده و هـر دو  زمـان، خواهـد مـرد! شـاید بگوییـد 

یـده اسـت؛ اّمـا بـرای  گرسـنگی صبـوری ورز کـرده و هـم بـر  گشـته، پـس هـم پرخـوری  اجابـت 

کـه »خبر« آن را نیـز نمی دانم! ماجـرای هندوانـه هیـچ منشـأ و »مبتدائـی« نمی شناسـم؛ چنان 

که سرکه می شود 88 . شراب شهری 
داوود بن بدر حسـینی )د.881( در منطقۀ شـرافات از توابع بیت الَمْقِدس زاده و بزرگ 

کسـی مسـلمان  شـد. همـۀ مـردم ایـن منطقـه مسـیحی بودنـد و جـز ایـن شـیخ و خانـواده اش 

ی سـخت آمـد؛ پـس بدیـن  بـر و بـود. ایـن  نبـود. حرفـۀ ایـن مـردم شراب سـازی و فـروش آن 

که آن مردم می سـاختند،  سـبب، به توجه و دعا پرداخت و در نتیجۀ آن، همۀ شـراب هایی 

سـرکه و آب می شـد. سـرانجام درماندند و از آن جا کوچیدند و جز شـیخ و همراهانش کسـی 

هب: ج7 ]496/9[(
ّ

نماند. )شذرات الذ

کــه شــغل مردمــش فقــط ســاختن  یــد در بــارۀ منطقــه ای  گمــان دار گویــد: چــه  امینــی 

کفایــت می کــرد؟ آیــا  و فروختــن شــراب اســت؟ چگونــه تنهــا همیــن حرفــه بــرای آن مــردم 

کار مشــغولند و شــغل دیگــری ندارنــد؟ آیــا شــیخ و خانــواده اش بــه  مســیحیان فقــط بــه همیــن 

همۀ حرفه های مورد نیاز جامعۀ بشری می پرداختند؟

89 . ابوالمعالی زنده می کند و می میراند
امـام ابومحّمـد ضیاءالّدیـن وتـری )روضـة الّناظریـن: ص112( در شـرح حـال سـّید محّمـد 
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ی دسـت مبارکـش را بـر پشـت مـردی  کـه و ابوالمعالـی سـراج الّدین ِرفاعـی )د.885( آورده 

پشـت کشـید و خـدای تعالـی پشـت او را راسـت گردانیـد و اندامـش چنـان نیکـو و راسـت  گوژ

کـه  گویـا هرگـز خمیدگـی نداشـته اسـت. همـو در شـام بـه جوانـی قّصـاب برخـورد  کـه  گشـت 

 گوسـفندی را سـر بریـده و چاقـو را در دهـان خویـش فروکـرد. آن جـوان بهـره ای از ُحسـن چهـره 

کـه  گوسـفند ذبـح شـده در حـال دسـت و پـا زدن بـود و نزدیـک بـود  و زیبایـی داشـت. هنـوز 

گفـت: کننـده  کنـارش ایسـتاد و بـه آن جـوان ذبـح  کـه شـیخ  جـان دهـد 
گــورای  کارد را در دهــان خویــش نهــاده اســت تــا آب  ای آن کــه پــس از ذبــح ایــن حیــوان، 

کار بنوشــاند! دهانــش را بــه آن 

کــه مــن بازگشــت حیاتــش  گلویــش آن را بــر جــاِی آن جراحــت بگــذار؛  بــار دیگــر پــس از بریــدن 

را تضمیــن می کنــم.

کـه چاقـو را بـه محـِل  پـس پیـروان سـرور مـا سـّید سـراج _ قـّدس سـّره _ بـه او توصیـه نمودنـد 

کـرد. گوسـفند سـالم و بـدون جراحـت و اثـر ذبـح، بـه اذن خداوند  زخـم بازگرداَنـد؛ و او چنیـن 

از جـای َجسـت.

کـه مـردی منتسـب به  گویـد: »گروهـی پرشـمار از افـراد ثقـه بـرای مـا روایـت کرده انـد  همـو 

ّیـه بـه نـام او  کـه خرقـۀ طریقـۀ قادر کبـش ]= قـوچ[ در شـهر هیـت بـود  سلسـلۀ سـادات بـه نـام 

یشـان  درو و  فقیـران  بـا  و  بـود  ادب  از  دور  خـدا  مـردان  بـا  رفتـارش  در  ی  و یافـت.  شـهرت 

سـّید  سـرورمان  می کـرد.  بدرفتـاری  بسـیار  احمدّیـه1  طریقـۀ  ویـژه  بـه  رایـج،  طریقه هـای 

ی جوابـی درشـت داد.  سـراج الّدین بـه واسـطۀ کسـی، او را مالمـت نمـود و انـدرز گفـت؛ اّمـا و

گروهـی از مـردم هیـت بـرای او فرسـتاد و  سـّید سـراج نامـه ای برایـش نگاشـت و آن را همـراه 

که غوث روزگار خویش است. عین عبارت نامه این چنین بود: تصریح نمود 
خدای را در میان این مردم ُمهری است که سرنوشت و مقّدرات، طبق نوشتۀ آن جاری می گردد.

در گونه های آن نوشته و رازهایش، حالتی است که ستمگِر زورمدار را از تختش به زیر می کشد.

1. مقصود طریقۀ رفاعّیه یعنی پیروان سّید احمد ِرفاعی است.
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با فیض خداوند جهانیان فیض می رساند و قهرش نیز از قهر خداوند آشکار می گردد.

کبــش[ را بــه سرکشــی وادارد ســر آن را در  گــر خــوردن علــف انبــوه و در هــم پیچیــده، قــوچ ]=  ا

شــکمبه اش فــرو بــرد ]و ُبکشــد[.

چـون نامـه بـه کبـش رسـید، خندیـد و آن را آشـکارا بـرای یارانـش خوانـد. چـون بیت آخر 

را بـه پایـان رسـاند، فروافتـاد و مرد.«

امینی گوید: کالمی شاعرانه و زیبایی است. »شاعران را گمراهان پیروی می کنند. مگر ندیده ای 

که آنان در هر وادیی سر درنهند و سرگشته می روند. و می گویند آنچه نمی کنند.« ]شعراء/224-226[ »بزرگ 

]و زشت[ سخنی است که از دهانشان بیرون می آید جز دروغ نمی گویند.« ]کهف/5[

90. حال به حال شدن ابوعلی در شب و روز
کتاب طبقاتش در شـرح حال ابوعلی حسـین صوفی )د.891( آورده اسـت:  ی در  ُمٰناو

کـه بـه  کسـی نـزد او می رفـت و می دیـد  گاه  ی فـراوان از حالـی بـه حـال دیگـر درمی آمـد.  »و

از  کـه  و می دیـد  او می رفـت  بـه حضـور  کسـی دیگـر  صـورت حیوانـی درنـده اسـت. سـپس 

دیگـری  می یافـت.  کشـاورز  را  او  و  می رفـت  نـزدش  دیگـر  فـردی  آن گاه،  اسـت.  سـپاهیان 

گون، در  کـه بـه صورت هـای گونا کـه او بـه صـورت فیـل اسـت؛ و ... . برخـی گفته انـد  می دیـد 

پایـان، درآیـد. روزی  آمـدن، عـادت شـب و روزش بـود حّتـی اینکـه بـه شـکل درنـدگان و چهار

کشـتند و بـا شمشـیر قطعـه  دشـمنانش بـر او درآمدنـد تـا بـه قتلـش رسـانند. پـس شـبانه او را 

نمـاز  ایسـتاده،  یـه  زاو در  کـه  دیدنـد  صبـح  افکندنـد.  دسـت  دور  تپـه ای  بـر  و  کردنـد  قطعـه 

کشـتزاری بیرون باب البحر  به سـر  برد و چیزی  می خواَند. همو 40 سـال در جایی خلوت در 

هب: 250/7 ]525/9[(
ّ

نمی خورد و چیزی نمی آشامید.« )شذرات الذ

کـه ایـن دروغ هـا را تصدیـق کنـد؟ چـه هنـگام  امینـی گویـد: کاش می یافتـم دیوانـه ای را 

پایـان درآیـد، همچـون جنّیان که  کـه انسـانی بـه صـورت پرنـدگان شـکاری و چهار شـنیده اید 

کـه بـا شمشـیر  بـه شـکل های مختلـف، حّتـی سـگ و خـوک درمی آینـد؟ یـا مـردی پـس از آن 
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قطعه قطعه شـده، زنده گردد؟ یا انسـانی 40 سـال گرسـنه و تشـنه بماند؟ این است حقیقت 

م؛ اّمـا عالمـان ایـن اّمـت در بـارۀ اولیـای آن سـخنانی گفته انـد که راهـی برای رد 
ّ
عینـی و مسـل

کردنـش نیسـت؛ زیـرا سـخن عالمان اسـت در بـارۀ اولیا!

91. سیوطی پیامبر؟ص؟ را در بیداری می بیند
عبدالقـادر  »شـیخ  اسـت:  آورده   )]77/10[  54/8 هـب: 

ّ
الذ )شـذرات  حنبلـی  ابن عمـاد 

کـه جالل الّدیـن سـیوطی می گفـت: ›مـن پیامبـر؟ص؟ را  کتـاب شـرح حالـش آورده  شـاذلی در 

ی بـه مـن فرمـود: “ای اسـتاد بـزرگ حدیـث!” گفتـم: “ای رسـول خـدا! آیـا  در بیـداری دیـدم. و

مـن از بهشـتیان هسـتم؟” فرمـود: “آری.” گفتـم: “بـدون آن که پیش تر عذاب شـوم؟” فرمود: 

“آنـرا بـر تـو ضمانـت می کنم.”‹ شـیخ عبدالقادر گوید: ›از او پرسـیدم کـه چند بار در بیداری 

پیامبر؟ص؟ را دیده است. پاسخ داد: “هفتاد و اندی بار”.‹«

کـه خـود، پیامبـر؟ص؟ را  کنـد، مگـر آن  گویـد: کسـی نمی توانـد ایـن مشـکل را حـل  امینـی 

همچـون سـیوطی در بیـداری دیـده و در بـارۀ ایـن اّدعـا از او پرسـیده و رسـول خـدا؟ص؟ پاسـخ 

ی دروغ بسـته اسـت؛ یـا یکـی از برخـورداراِن در  کـه سـیوطی هفتـاد و انـدی بـار بـر و داده باشـد 

ی گویـد: »من هرگـز او را ندیده ام.«  بهشـت را ببینـد و در بـارۀ جایـگاه سـیوطی از او بپرسـد و و

کـه چنیـن اّتفاقـی امـکان نیافتـه، داوری در بـارۀ ایـن قّصـه را به عقل سـلیم، و نه  اّمـا از آن جـا 

یم. به غلّوپردازان در فضیلت ها، وامی گذار

ی در  البّتـه ایـن در بـارۀ دیـدار آن جماعـت بـا پیامبـر در بیـداری اسـت. و اّمـا دیـدار و

خـواب از صدهـا مـورد باالتر اسـت. ابوعبـداهلل بن خفیف گوید: »از ابوجعفر کتانی پرسـیدم: 

گفتـم: ›1000 بـار می شـود؟‹  گفـت: ›بسـیار.‹  ›چنـد بـار پیامبـر؟ص؟ را در خـواب دیـده ای؟‹ 

گفتم: ›800 بار؟‹ پاسخ داد: ›نه.‹ پرسیدم:  گفتم: ›900 بار؟‹ گفت: ›نه.‹  پاسخ داد: ›نه.‹ 

کـه نزدیـک بـه همین تعـداد.« )ِحلیـة األولیـاء: 343/10( ›700 بـار؟‹ بـا دسـتش اشـاره نمـود 

کـه شـامل بیش  گـردآورده  ی بجائـی خواب هایـش را در جـزوه ای  محّمـد بـن محّمـد زواو
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)نیـل  اسـت.  غریـب  و  عجیـب  مطالبـی  دربردارنـدۀ  و  پیامبـر؟ص؟  دیـدن  خـواب  بـار   200 از 

ی )مناقـب ماِلـک: ص17( آورده  کـه زواو اإلبتهـاج: ص322( شـگفت آورتر از همـه، سـخنی اسـت 

کـه از ماِلـک شـنیده اسـت: »هیچ شـبی نخوابیـدم، مگر  کـه ُمّثنـی بـن سـعید قصیـری1 گفتـه 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ را دیـدم.« آن 

92. سیوطی و طّی االرض
کـرده اسـت:  ک، خـادم شـیخ جالل الّدیـن سـیوطی )د.911( یـاد  محّمـد بـن علـی حّبـا

یـۀ شـیخ عبـداهلل جیوشـی، در قرافـۀ مصـر، بـه  »روزی شـیخ بـه هنـگام خـواب قیلولـه، در زاو

کـه نمـاز عصـر را در مّکه به جای آوری، بدان شـرط که تـا زنده ام، این  مـن گفت:›آیـا خواهـی 

گفت:›چشـمانت را  گفتـم:›آری.‹ پـس دسـت مـرا بگرفـت و  کسـی آشـکار نکنـی؟‹  بـر  را 

گفت:›چشـمانت را  گام پیـش بـرد. سـپس  ببنـد!‹ چشـمانم را بربسـتم و او مـرا حـدود 27 

کنـار بـاب معـالة بودیـم. مادرمـان ]امّ المؤمنیـن [ خدیجـه، فضـل بن  بگشـا!‹ در آن حـال، مـا 

ی[ به حرم درون شـدم  یارت کردیـم. من ]همراه و عیـاض، سـفیان بـن عیینـه، و جـز آن هـا را ز

و طـواف نمودیـم و از آب زمـزم نوشـیدیم و پشـت مقـام ]ابراهیـم[ نشسـتیم تـا نمـاز عصـر را 

گفـت:›ای فـالن!  ی مـرا  از آب زمـزم نوشـیدیم. سـپس و کردیـم و  گزاردیـم. دیگربـار طـواف 

کـه زمیـن بـرای مـا درهـم پیچیـده شـد ]= طـّی األرض نمودیـم[؛ بلکـه  جـای شـگفتی نیسـت 

که در این جا مجاورند، ما را نشناختند!‹ که هیچ یک از مردم مصر  شگفتی از آن است 

ــزاران  ــا حج گ ــان ت ــی، بم ــر خواه گ ــو؛ و ا ــن ش ــراه م ــی، هم ــر خواه گ گفت:›ا ــن  ــه م آن گاه ب

گفتم:›بــا ســرور خویــش روان می شــوم.‹ پــس تــا بــاب معــالة آمدیــم. او بــه مــن  دررســند!‹ 

گفــت:  گام مــرا بــه هرولــه آورد و ســپس  کــردم. هفــت  گفت:›چشــمانت را بربنــد!‹ مــن چنیــن 

ــن  ــر ب ــرورم، عم ــر[ س ــزد ]قب ــم و ن ــی بودی ــک جیوش ــا نزدی ــال، م ــا!‹ در آن ح ــمانت را بگش ›چش

هــب: 50/8 ]77/10[(
ّ

فــارض، درآمدیــم.« )شــذرات الذ

د )ص184( گذشت.)غ.(
ّ
که در همین مجل که در فرهنگ نامه ها نیز چنین آمده؛ آن سان  1. درسِت آن »قصیر« است 
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 )21-17/5( کتـاب  همیـن  در  را  همانندهایـش  از  شـماری  و  قّصـه  ایـن  گویـد:[  ]امینـی 

گفتیـم. سـخن  آن هـا  در بـارۀ  تفصیـل  بـه  و  آوردیـم 

93. ابوبکر باعلوی مرده را زنده می کند
کـه آن روز  یلـع درآمـد  چـون ابوبکـر بـن عبـداهلل باعلـوی )د.914( از حـج بازگشـت، بـه ز

ی کـه برایش فرزند آورده بود، همان هنگام درگذشـته  کمـش محّمـد بـن عتیـق بـود. کنیز و حا

که از مرگش عقل خود را از دست دهد. سّید  کم سخت به او دلبسته بود و نزدیک بود  و حا

ی رفـت تـا تسـلیتش دهـد   باعلـوی بخاطـر آنچـه از شـّدت بی تابـی او بـدو رسـیده بـود، نـزد و

ی نهـاده شـده و پارچـه ای بر  کـه آن زن در برابـر و و او را بـه صبـر فراخواَنـد. چـون وارد شـد، دیـد 

ی اثـر نکـرد. پـس بـر پاهـای  او افکنده انـد. پـس او را تسـلیت داد و بـه صبـر فراخوانـد؛ اّمـا در و

گر خداوند او را زنده نکند، من نیز می میرم و دیگر  گفت: »سـرورم! ا شـیخ افتاد و بوسـه داد و 

کنـار زد و او را بـه اسـم  کـس اعتقـاد نخواهـم داشـت.« سـّید پارچـه را از چهـرۀ آن زن  بـه هیـچ 

 خوانـد. زن پاسـخش داد: »لّبیـک!« و خداونـد روحـش را بازگردانـد. حاضـران بیـرون رفتنـد 

ی تا دیرزمانی  که آن زن با همسرش هلیم خورد. از آن پس، و و سّید بیرون نیامد تا هنگامی 

هب: 63/8 ]92/10[؛ الّنور الّسافر: ص84 ]ص79[(
ّ

زنده بود. )شذرات الذ

ــد  ــه اذن خداون کــه مــردگان را ب ــا آن ویژگــی خــود  ــم ب ــد مســیح بــن مری ــد: بای گوی امینــی 

گروهــی پرشــمار هســتند  کــه خواهــد رود؛ زیــرا باعلــوی و همانندانــش  زنــده می کــرد، هــر جــا 

]در ایــن اّمــت[ پدیــد آمــده انــد و در ایــن معجــزه بــا او شــریکند! آری؛ تفــاوت میــان مســیح و 

گــر چــه معجــزۀ مســیح؟ع؟ را ندیده ایــم، خبــرش را از قــرآن  اینــان چهــار انگشــت اســت.1 مــا ا

بررســی  وانگهــی  اســت.  اســت  موّثــق  و  معتبــر  دیــدن  از  بیــش  کــه  یافته ایــم  در  کریــم 

کــه پیامبرانــی همچــون مســیح و نیــز حّجت هــای  و تأّمــل و برهــان صــادق نیــز تأییــد می کنــد 

1. اشـاره اسـت بـه حدیـث معـروف روایـت شـده از موالمـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟: »میـان حـق و باطـل چهـار انگشـت فاصلـه 
اسـت.« یعنـی فاصلـه میـان چشـم و گوش.
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کــه خداونــد آنــان را از چیرگــی هــوای نفــس بازداشــته و تطهیرشــان نمــوده، بایــد دارای  خــدا 

چنین معجزاتی باشند.

کـم را زنـده  کنیـز فرزندآورنـده بـرای حا کـه چـرا سـّید باعلـوی آن  اّمـا تـا امـروز نفهمیدیـم 

گر خداونـد این زن را  ی گفتـه بـود: »ا کـم را حفـظ کنـد؛ زیـرا و کـرد. آیـا می خواسـت حیـات حا

زنـده نکنـد، مـن نیـز می میـرم.« و پیـش آهنـِگ کاروان، دروغ نمی گویـد و جامعـه نیـز بـه وجـود 

کـم بـر اعتقـادش باقـی بمانـد که  کـه می خواسـت حا او سـخت نیـاز داشـت؟ یـا از ایـن رو بـود 

بـا دسـت برداشـتن از عقیـده خویـش، اّمـت محّمـد؟ص؟ خسـارت می کـرد؟ یـا بـه سـبب ایـن 

ـت در بـارۀ هـر کسـی محبوبش بمیـرد و چنیـن ادعایی کند، 
ّ
ـت بـود؟ آیـا ایـن دو عل

ّ
هـر دو عل

کـم اسـت و یـا ویژۀ کسـی اسـت که سـّید باعلـوی زنده  صـدق می کنـد یـا تنهـا مخصـوص حا

کردنـش را بخواهـد؟ ایـن مشـکالت حل شـدنی نیسـت!

94. ابوبکر باعلوی فریادخواه را نجات می بخشد
کـرده اسـت:  شـمس الّدین َعْیَدروسـی )الّنـور الّسـافر: ص84 ]ص80[( از امیـر مرجـان یـاد 

کـه دشـمن بـه مـا هجـوم آورد  »همـراه بـا شـماری از یارانـم در نخسـتین بـار انـداز صنعـا بودیـم 

کنـده شـدند و اسـبم از شـّدت جراحت هـا همـراه بـا مـن نقـش زمیـن شـد. دشـمن  و یارانـم پرا

کمـک خواسـتم[.  کـرد. پـس صالحـان را نـدا دادم ]و از ایشـان  از همـه طـرف مـرا محاصـره 

کنـارم ایسـتاده اسـت. بـه  کـه  آن گاه، از شـیخ ابوبکـر؟ضر؟ یـاد آوردم و او را نیـز خوانـدم. دیـدم 

کـه مـوی پیـش سـر مـن و اسـبم را گرفـت و از  خـدای بـزرگ سـوگند! او را در روز و آشـکارا دیـدم 

میـان دشـمن فـرا کشـید تـا بـه بار انداز رسـاند. در آن جا اسـبم مرد و خودم به برکـت او _ خداوند 

د رسـاَند! _ نجـات یافتـم.« د بـاد و بـا او بـه دیگـران سـو از وی خشـنو

95. سروی پرواز می کند و به موش ها فرمان می دهد
گویـد: »شـمس الّدین محّمـد  هـب: 187/8 ]259/10 و 260[( 

ّ
ابن عمـاد حنبلـی )شـذرات الذ
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ی بسـیار از جایـی بـه جـای دیگـر  ی مشـهور بـه ابن حمائـل1 بـه سـال 932 درگذشـت. و سـرو

پـرواز می کـرد و شـب هنـگام حـال وجـدی بـه او دسـت مـی داد و در آن حـال، بـه زبان هـای 

غیـر عربـی چـون فارسـی و هنـدی و نوبـی ]زبـان اهـل نوبـه[ و جـز آن هـا سـخن می گفـت ... از 

ی از موش هـای جالیـز هندوانـه و آسـیب آنهـا  کـه مـردم شـهری بـزرگ نـزد و کراماتـش آن بـود 

کشـتزار چنیـن نـدا ده: “محّمـد بـن ابی حمائـل بـه  گفـت: ›در  ی بـه مـردی  شـکوه نمودنـد. و

یـد!”‹ پـس هیـچ موشـی در آن جـا باقـی نماْنـد. مردم  کـه از ایـن جـا بیـرون رو شـما فرمـان داده 

کار اذن خداسـت و  گفـت: ›اصـل در ایـن  کردنـد؛ اّمـا  شـهری دیگـر نیـز همیـن تقاضـا را از او 

در ایـن مـورد او اذن نـداده اسـت.‹«

گوش ها می رسـد اّما آن  کرامِت پریدن از شـهری به شـهر دیگر، ]بسـیار[ به  گوید:  امینی 

را در میـان اّمت هـای پیشـین، حّتـی در شـمار معجزات پیامبران، نمی یابیـد. مرحبا به اّمت 

کـه دارای بالـی  کـه پـرواز می کنـد، بـی آن  کسـی در میانـش یافـت می شـود  کـه  محّمـد؟ص؟ 

کـه بـه جعفـر بـن ابی طالـب؟امهع؟ عطـا شـد و بـا آن در بهشـت می پـرد یـا در عالـم غیـر  باشـد 

ترقـی  و  پیشـرفت  سـوی  بـه  اّمـت  زیـرا  نیسـت؛  شـگفتی  جـای  ایـن  و  می کنـد.  سـیر  مـاّدی 

بـا  نیـز  بیسـتم  قـرن  کتشـافات  ا و  داشـته  تفـاوت  ابوحمائـل  روزگار  بـا  جعفـر  روزگار  مـی رود. 

گذشته فرق دارد! روزگاران پیشین و دوران اّمت های 

گسـتردگی دامنـۀ زبـان دانـی و اینکـه شـخص می تواند به هر زبانی سـخن گوید، از غلبۀ 

کـه شـب هنـگام، شـأن ویـژه ای دارد.  ی  حـال و وجـد بـر اهـل حـال در شبهاسـت از ایـن رو

و زبانـش بـا زبـان روز متفـاوت اسـت و جـزر و مـّد و لـّف و نشـر، مرّتـب و مشـّوش2، در آن رخ 

می دهـد! از هذیـان شـب و حماقـت روز بـه خـدا پنـاه می بریـم!

کـردن موش ها  کـه کـوچ  گـر در آن شـهر دسـته ای از گربه هـا بودنـد، شـاید امـکان داشـت  ا

هب »ابن ابی حمائل« ودر طبقات شعرانی )126/2( »ابوحمائل« آمده است.)غ.(
ّ

1. در شذرات الذ

2. از اصطالحات فنون ادبی است.
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ی نیاز نبود. اّما جنگ با موشـها بوسـیلۀ ابن  را بـاور کنیـم. در ایـن حـال، دیگـر بـه معجزۀ سـرو

گربه ها برداشت؛ پس مرحبا به او و فرمانش! حمائل زحمت جنگ را از دوش 

ویب بر آب راه می رود
ُ

96.  ذ
یب به سال 947 درگذشت  هب )269/8 ]384/10[( آمده که شیخ علی  ُذو

ّ
در شذرات الذ

و بسـیار بـر آب راه می رفـت و چـون کسـی او را در ایـن حـال می دیـد، پنهـان می گشـت. نیـز هر 

کسـانی او را می شـناختند، خود را پنهان می کرد. گاه  سـال در عرفات دیده می شـد و هر 

97. باز شدن حجرۀ شریف برای عبادی
ـد 

ّ
امـام سـراج الّدین عمـر عبـادی مصـری شـافعی صاحـب شـرح قواعـد زرکشـی در دو مجل

گشـوده  یـارت رسـول خـدا؟ص؟ رفـت، حجـرۀ شـریف برایـش  )د.947( چـون حـج نهـاد و بـه ز

یـارت  کـه همـگان خوابیـده بودنـد و کسـی در را نگشـود. پـس درون رفـت و ز گشـت، حـال آن 

کنـد!  نمـود و سـپس بیـرون آمـد و قفل هـا بـه وضـع سـابق درآمدنـد. خـدای تعالـی رحمتـش 

هـب: 269/8 ]385/10[(
ّ

)شـذرات الذ

98. افزون شدن آب رود نیل به فرمان صّدیقی
شـیخ محّمـد بـن ابی الحسـن محّمـد َبْکـری صّدیقـی شـافعی مصـری از نـوادگان ابوبکـر 

کـه بـه سـال 993 درگذشـت و تألیفاتـش بیـش از 400 بـوده اسـت. از کراماتش آن  صّدیـق بـود 

کـه یکـی از سـال ها آب نیـل کاهـش یافـت و او بـه غـالم حبشـی اش بـه نـام منـدل گفـت:  بـود 

»ای منـدل! بـه روِد نیـل پائیـن رو و بگـو: ›شـیخ ابوالحسـن َبْکـری بـه تـو می گویـد: “افزایـش 

یـاب!”‹« یـا شـاید عبارتـی ماننـد ایـن. غالم ایـن فرمان را انجـام داد و اندکی نگذشـته بود که 

گشت. )الّنور الّسافر: ص429 ]ص383[( آب نیل بسیار افزون 

]امینـی گویـد:[ هماننـد ایـن کرامـت در بـارۀ رود نیـل، بـرای خلیفۀ دوم عمـر بن خّطاب 

کتاب )83/8 و 84( چاپ دوم بنگرید. نقل شد. به همین 
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کرامت ها و امور فراعادی  .99
گویـد: »شـیخ علـوی بـن شـیخ محّمـد بـن علـی  نویسـندۀ الّنـور الّسـافر )ص313 ]ص281[( 

کـه  ی ایـن اسـت  از آیت هـای بـزرگ خـدا و هماننـد پـدرش شـیخ محّمـد بـود. از مناقـب و

تیره بخـت را از نیک بخـت می شـناخت و بـه اذن خـدای تعالـی می میرانـد و زنـده می کـرد 

کرامت هـای بـزرگ  گـر بـه چیـزی می گفـت: »بـاش«، بـه اذن خـدا تحّقـق می یافـت. دیگـر   و ا

کس در آنها با او شریک نبود.« که هیچ  کارهای عجیب فراعادی نیز داشت  و 

100. چیزهای عجیب و غریب
کرامت هـای او لیـا حـق اسـت  کـه  گویـد: »بـدان  َعْیَدروسـی )الّنـور الّسـافر: ص85 ]ص80[( 

کـه در قـرآن عزیـز چنیـن  و دلیل هـای نقلـی و عقلـی بـر وقـوع آنهـا وجـود دارد. دلیـل نقلـی آن 

کرامت هایـی ثبـت شـده و از پیامبـر؟ص؟ نیـز بـه گونـۀ صحیـح رسـیده چـون داسـتان مریـم ]در 

کرامـات  کـه پیامبـر نبودنـد، از ایـن  کسـانی  قـرآن[ و جریـج ]در حدیـث پیامبـر؟ص؟[ و دیگـر 

بهـره داشـتند.

کـه صّدیـق؟ضر؟ هنـگام مـرگ بـه همسـرش خبـر داد که دختـری خواهد  نیـز روایـت شـده 

زاییـد؛ و همسـرش در آن هنـگام بـاردار بـود.

یه در بارۀ فاروق؟ضر؟ مشهور است. همچنین ماجرای سار

کـه نـزد او اسـت، پیش تـر بـه زن نامحـرم نگریسـته؛  کـه مـردی  یافـت  نیـز عثمـان؟ضر؟ در

گفت. و با او در این زمینه سخن 

کـرده بود،  کـه دسـِت سیاه پوسـتی را در اجـرای حـّد قطـع  همچنیـن دربـارۀ مرتضـی؟ضر؟ 

سپس دستش را همچون روز اّول به جای خود بازگرداْند.

کـه در بـارۀ اولیـای خـدای تعالـی نقـل شـده، بسـیار فـراوان اسـت. از  کرامت هایـی  و اّمـا 

گر  که ا کسـی هسـت  گفت: ›از اولیای خدا  کوهی ایسـتاده بود و  که یکی از اولیا بر  جمله آن 
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کـوه بـه حرکـت درآمـد.  گاه از سـخن او  کـوه فرمـان حرکـت دهـد، حرکـت می کنـد.‹ نـا بـه ایـن 

گفـت: ›ِبایسـت؛ مـن تنهـا تـو را َمَثـل زدم.‹ نیـز ذوالّنـون مصـری بـه تخـت خـود  کـوه  ی بـه  و

گفـت: ›گـرد خانـۀ خـدا طـواف کن!‹ تخـت طواف نمود و بـه جای خود بازگشـت. جوانی که 

آن جـا بـود، شـیون بـرآورد و مـرد ... .«

از  دیگـر  نمونـۀ  صدهـا  کـه  خرافـی  قّصـۀ  یـا  و  دروغ  یـا  افسـانه  یـا  کرامـت   100 بـود  ایـن 

کـه در ایـن متـون یافـت می شـود: ِحلیـة األولیـاء  کنـده  یدادهـای فـرا عـادی و قّصه هـای پرا رو

احمـد  مناقـب  ابن جـوزی؛  المنتظـم  ابن جـوزی؛  تألیـف  الّصفـوه  صفـة  خطیـب؛  بغـداد  یـخ  تار ابوُنَعیـم؛ 

البدایـة  ـکان؛ 
ّ
ابن َخِل األعیـان  وفیـات  کر؛  ابن عسـا دمشـق  مدینـة  یـخ  تار ابن جـوزی؛  تألیـف  حنبـل   بـن 

و الّنهایـه تألیـف ابن َکثیـر؛ طبقـات الّشـافعّیه تألیـف ُسـْبکی؛ مناقـب ابی حنیفـه تألیـف خوارزمـی؛ مناقـب 

الـّروض  ّیـه؛  الّدّر کـب  الکوا الّریاحیـن؛  روض  الجنـان؛  مـرآة  هـب؛ 
ّ

الذ شـذرات  کـردری؛  تألیـف  ابی حنیفـه 

الفائـق؛ الّطبقـات الکبـرٰی تألیـف شـعرانی؛ تنبیـه المغتّریـن شـعرانی؛ الفتـح الّرّبانـی و الفیـض الّرحمانـی؛ 

انیـس الجلیـس سـیوطی؛ شـرح الّصـدور سـیوطی؛ لطائـف المنـن و األخـالق؛ بهجـة األسـرار شـیخ نورالّدیـن 

ئـد الجواهـر شـیخ محّمـد حنبلـی؛ مشـارق األنـوار؛ الّنور الّسـافر؛ تفریح الخاطر؛ عمـدة الّتحقیق؛  شـافعی؛ قال

کـه لبریـز از ایـن بافته هـا  یـخ و فرهنگ هـای شـرح حـال  کتـب تار  و دیگـر نمونه هـای فـراوان از 

و سخن های بس ناهنجار است.

پایان سخن
ــد ششــم تــا همیــن 

ّ
گســترده و همــه جانبــه از مجل پــس از ایــن بحث هــای طوالنــی و 

یــة بــن  صفحــه پیــش رو در یاد کــرد از خلفــای ســه گانه و پــس از آنهــا، چهارمینشــان معاو

نــام  عالمــان  و  امامــان  و  اولیــاء  را  آنهــا  کــه  کســانی  و  آنــان  پیــرو  صحابــۀ  و  ابی ســفیان 

کــردن جامعــۀ  کــه تنهــا هــدف مــا آشــنا  گفتــار و ســخن قاطــع آن اســت  نهاده انــد، چکیــدۀ 

کســی  نــاِم »غالــی« شایســته چــه  کــه  تــا بداننــد  بــود  بــا غلــّوورزان در فضیلت هــا  دینــی 

کــه بــه دامــاِن اهــل بیــت وحــی چنــگ زده اســت، همــان اهــل بیتــی  کســی اســت  اســت. آیــا 

قــرآن  گفتــار  زبــان وحــی و  بــه  بــر قامــت پوشــیده اند و  برتــری  کــه جامه هــای فضیلــت و 
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کــه بــه وســیلۀ همــۀ فرقه هــای مســلمان روایــت  یــح پیامبــر اســالم  حکیــم و ســخنان صر

گردن هــا بــه تســلیم درآمــده و  شــده اســت، ســتایش شــده اند و ســرها نزدشــان فــرود آمــده و 

کرامتــی نیســت  ــۀ آن فــراز نیامــده باشــند و هیــچ جایــگاه 
ّ
کــه بــر قل ی نمانــده  هیــچ افتخــار

ــا در میــان  ــم می یابیــد ی کردی ــاد  کــه ی ــی را در میــان اینــان  ــا غال کــه در آن جــای نگرفتــه؟ آی

کــه هیــچ بهــره ای از فضــل ندارنــد، مگــر حدیث هــای  کرده انــد  ی  کــه از افــرادی پیــرو کســانی 

بافتــه؛ و  بــه هــم  ف هــای بی مــزه و افســانه های 
ّ
یدن هــای دروغیــن و تکل ســاختگی و ناز

که روند، لغزش با آنها می باشــد؟ کنده از ســخنان رســوا اســت و به هر ســو  یخشــان آ تار

کـه اینـان را از حـّد خـود فراتـر می برنـد و  کـه کسـانی  از پسـتی و خـواری روزگار ایـن اسـت 

کرامـات بیـرون از دایـرۀ عقـل و منطـق بـرای ایشـان اثبـات می کننـد در حالی که بیـرون از حّد 

کـه بـه سـوی  آنهاسـت و بـا روحّیاتشـان در تضـاّد اسـت، غالـی شـمرده نمی شـوند؛ اّمـا آنـان 

گـروه وحـی و خانـدان نبـّوت و سرچشـمۀ انـوار هدایـت می گرونـد، غالـی بـه شـمار می آینـد؛ 

که در بیان هر افتخاری از افتخاراتشـان زبان بگشـایی تیرت به خطا نمی رود  کسـانی   همان 

کام نمی شـود. بسـی بیـش  و گمـان تـو در هـر یـک از برتـری و واالیـِی مقـام و سـرآمدی ایشـان نـا

کـرده و حافظـان از خبرهـای  یـان در حـّق ایشـان آورده و پیشـوایان حدیـث یـاد  از آن چـه راو

مشـهور و متواتـِر صحیـح و سـنددار برشـمرده اند، خـدای سـبحان بـه آنان عطا فرموده اسـت.

کشـیدیم تـا بصیـرت را افـزون و روشـن و فکرهـا را  مـا ایـن بحث هـای پردامنـه را پیـش 

یم و خوانندگان غلّو ورز را از دشـمن و آنچه را که برهان راسـت و درسـت پشـتیبانی  گاه سـاز آ

که دست جعل و افترا آن را بر بافته باز شناسد. می کند و از آنچیزهایی 
کــه زنــده می شــود،  کــس  ک شــود و آن  ک می شــود، بــه حّجتــی روشــن هــل کــه هــل کــس  »تــا آن 

بــه حّجتــی روشــن زنــده بمانــد.« ]انفال/42[

نــام خــدا  بــه  را  ]و آن هــا  نهاده ایــد  بتــان [  ]بــر  پدرانتــان  و  کــه شــما  نامهایــی  بــاره  »آیــا در 

ــتیزه  ــن س ــا م ــت ب ــتاده اس ــرو نفرس ــی ف ــچ حّجت ــا هی ــِی[ آنه ــاره ]خدای ــدا در ب ــد[ و خ می خوانی

از منتظرانــم.« ]اعــراف/71[ بــا شــما  می کنیــد؟! پــس در انتظــار ]عــذاب [ باشــید، مــن هــم 
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75. ضیاءالّدین هادی

75. ضیاءالّدین هادی )ز.758؛ د822(

کــه قدیــم بــودن ویــژۀ  ســتایش از آِن خداونــد آفرینشــگر روح و جنبنــدگان و آفریننــدۀ آفریــدگان 

اوست.

گرامی تریِن مردم عرب و عجم. آن گاه، سلم بر شرافتمندترین موجود و 

یعنی محّمد مصطفی، برگزیده خداوند از مردم مضر، خاتم رسوالن و ستوده خصال.

کــه مســیحیان در بــارۀ پیامبرشــان می کننــد، فروگــذار و جــز آن، در بــارۀ پیامبــر اســلم  غلــّوی را 

کــن! هرچــه خواهــی، بگــوی و بــاور 

و اّمــا بعــد؛ دانــش بــرای صاحبــش مایــۀ نجــات اســت؛ پــس بــه ایــن دســتاویز، ســخت درآویــز 

و بــدان چنــگ زن!

که در بر دارد. کلم است بخاطر حکمت هایی  برترین دانش نزد شناسندگان آن، دانش 

ایــن دانــش از هــر دانــش دیگــر برتــر اســت و او راســت فضلیــِت پیشــگامی. پــس بــه آن ســخت 

رغبــت بــورز و مغتنمــش شــمار!

کــه طریــق شــناخت خداونــد اســت. پــس بنگــر و بــه  بایــد بــه اندیشــه و تأّمــل فکــری پــردازی؛ 

راه راســت پایــدار بــاش!

از این جا، شـاعرمان هادی به مباحث دانش کالم به گسـتردگی پرداخته و حّجت های 

خـود را ضمـِن مسـائلی بـه رشـتۀ سـخن کشـیده اسـت. از جمله در بـاب امامت چنیـن افاضه 

کرده اسـت:
بر مذهب ما، امام از پی مصطفی، حیدِر پهلوانان و دلیران است.

یعنی علی امیرالمؤمنین که از سوی خداوند رحماِن صاحب بهره ها، به مهر ویژه گشته است.
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که از برشمردنشان ناتوانم. خداوند در فضل او آیاتی مبارک نازل فرموده 

سرورمان رسول خدا در غدیر خّم در جریان حج و بازگشتشان درباره اش فرمود:

کــه مــن مــوالی اویــم، یعنــی بــر وی والیــت دارم، علــی هــم بــر او والیــت دارد؛ و او مــوالی  هــر 

همۀ مردمان است.

پیامبر در اردوی خویش و در حضور آن جمع، به ایراد این خطبۀ غّرا برخاست؛

گرفت؛ گرِم سخت سوزان شعله ور، باال  گرامی ابوالحسن را در آن روز  و بازوی 

کــه آن نــّص پنهــان بــوده اســت. آری؛ آن ســخن چیــزی نبــود مگــر ســخنی صریــح  تــا نگوینــد 

و آشــکار.

کــه فضیلــت پیشــگامی در مســلمانی را داشــت و بــر بتــی  پــس او جانشــین مصطفــی اســت 

ســجده نکــرد.

گامی استوار داشت. او در هر صفت نیکی از دیگران پیش بود و در هر نبردی 

گــزارد و از همــگان بــه قــرآن و حکمت هــا  کــه بــه ســوی قبلــۀ آنــان نمــاز  نخســتیِن ایشــان بــود 
داناتــر بــود.

ــه درگاه  ــش ب ــه در نیای ــر از هم ــود و برت ــر ب ــر؟ص؟ نزدیک ت ــه پیامب ــه ب ــاوندی از هم او در خویش
ــر ســر دشــمنان شمشــیر زد. الهــی و بیــش از همــگان ب

ــد  ــش بلن ــد و هّمت ــس قص ــود. پ ــر ب ــد هّمت ت ــر و بلن ــگان واالت ــته هایش از هم ــود و خواس  مقص
و واال بود.

گاه  ــش از همــگان روزه می گرفــت، آن  ــا بی ــرد و روزه ــادت می ک ــش از همــه عب شــبانگاهان بی
ــوا روزه نمی گرفتنــد. ــدکاران بین ــه ب ک

کــه  کســانی  در ســخن از همــه فصیح تــر بــود و بیانــش از همــگان رســاتر و در قضاوت هــا بــرای 
ــر حکــم می کــرد. ــزد او می رفتنــد از همــه عادالنه ت بــرای داوری ن

ــه ]از بیــت  ک ــود  کســانی ب ک دســت تر از همــۀ  ــا ــود و پ ــراخ ســینه تر ب ــر و ف از همــه نیکــو چهره ت
ــد. ــت می کردن ــزی دریاف ــال[ چی الم

کوه هــا و همــۀ  کم تــر بــود؛ پــس بلندایــش از  ســخاوتش از همــه افزون تــر و مالــش از همــه 

رفــت. فراتــر  گســتره ها 

پس چگونه کسی که در علم و بردباری و اخلق و خصال همانند او نیست بر وی پیشی گرفت؟

کرم زبانزد؟ و نیز در دلیری و فضیلت بزرگ و تدبیر و پارسایی و 
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پی نامۀ شعر
بـه نسـخه ای خّطـی از ایـن قصیـده در تهـران، پایتخـت سـرزمین های فارسـی و محـل 

کـه دارای 207 بیـت اسـت و در آن، الخالصـه  برافراشـتن درفـش پادشـاهیش، دسـت یافتیـم 

ایـن نسـخه در 25 صفـر سـال  کشـیده اسـت.  نظـم  بـه رشـتۀ  را  رّصـاص،  تألیـف شـیخ حسـن 

مـه سـّید محّمـد بـن اسـماعیل یمانـی َصنعانـی حسـینی 
ّ

1260 نگاشـته شـده و دسـتخّط عال

کـه بـه خواسـت خـدای تعالـی  )د.1182( بـر آن ثبـت اسـت. نامبـرده از شـاعران غدیـر اسـت 

از او یـاد خواهـد شـد.

شاعر
سّید جمال ضیاءالّدین هادی بن ابراهیم بن علی )د.784( فرزند مرتضی )د.785( 

فرزنـد هـادی بـن یحیـی بـن حسـین بـن قاسـم بـن ابراهیـم بـن اسـماعیل بـن ابراهیم بن حسـن 

از  و  یمـن  برجسـتگان  از  یـدی، یکـی  ز یمنـی َصنعانـی  بـن ابی طالـب1  بـن علـی  بـن حسـن 

بزرگان متبّحر در رشته های علم و ادب بوده است.

مـه ابن وزیـر در 
ّ

گفتـه اسـت: »عال ی را آورده و  ـِف مطلـع البـدور2 ]ص359[ شـرح حـال و
ّ
مؤل

یـخ ایـن خانـدان آورده اسـت: ›در میـان فرزندان امام هادی ]بـن یحیی[ همانند او را پدید  تار

کنـده و سـهیم در نظم و نثـر آنها بود.‹ نیـاورده اسـت. او گردآورنـدۀ دانش هـای پرا

گرفـت، پـدرش او را همـراه بـا پسـرعمویش  در شـظب زاده شـد و چـون قرائـت قرآنـرا فـرا 

کوچـک بودنـد و در راه هـرگاه خسـته  محّمـد بـن احمـد مرتضـی بـه صعـده3 بـرد. آن دو هنـوز 

می شـدند، پـدر آن دو را کمـی بـر دوش می گرفـت تـا بـه صعـده رسـیدند. مّدتـی ادبّیات عرب 

آورده اسـت.  را چنیـن  ی، محّمـد، نسـبش  بـرادر و مـع: 272/6( در شـرح حـال 
ّ

الال 1. شـمس الّدین سـخاوی )الّضـوء 
]قاضـی شـوکانی محّمـد بـن علـی )البـدر الّطالـع: 81/2( نسـب وی را کامـل آورده و گفتـه اسـت: »دیـده ام کـه سـخاوی 

کـرده اسـت.«[ شـرح حـال او را آورده و نسـبش را بـه غلـط یـاد 

که به سال 1092 در صنعا درگذشت. 2. احمد بن صالح بن محّمد بن ابی رجال یمنی 

که با صنعا شصت فرسنگ فاصله دارد. )معجم البلدان: 406/3()غ.( 3. شهری در یمن 
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گرفـت. نیـز  و دیگـر انـواع دانش هـا را نـزد دو عمویـش، مرتضـی بـن علـی و احمـد بـن علـی، فرا

مـه و مفّسـر مـردم روزگارش، اسـماعیل بـن ابراهیـم بـن عطّیـۀ بحرانـی 
ّ

تفسـیر را نـزد اسـتاد عال

مه محّمد بن علی بن ناجی، دانشـور مشـهور، 
ّ

آموخـت. علـوم ادبـی را هـم در محضـر فقیه عال

ی برخوانـد. همچنیـن اصـول عقایـد و اصـول فقـه  گرفـت و دیـوان متنّبـی و جـز آن را نـزد و فـرا 

مـه ملک العلمـاء عبـداهلل بـن حسـن دواری و عمویـش مرتضی 
ّ

و فـروع فقهـی را نـزد قاضـی عال

کـه پیشـوای دانـش کالم بـود، و عمـوی دیگـرش احمـد بـن علـی آموخـت. بـن علـی 

نیـز دارای اجازه نامه هـا و طریق هـای سـماع حدیـث اسـت، از جملـه سـماع حدیـث از 

جامـع األصـول در مّکـۀ مشـّرفه در محضـر قاضـی حـرم محّمـد بـن عبـداهلل بـن ظهیـرۀ ُقَرشـّی 

گزارد. که حج  مخزومی، در سالی 

کـه  همچنیـن دارای رسـاله ها و جزوه هـا و بررسـی مسـائل و اشـعار و سـروده هایی اسـت 

کـرد؛ تـا آن جـا کـه اسـتادش فقیـه محّمد بـن علی بن ناجی گفته اسـت:  آن هـا را شـمار نتـوان 

کـه فرمـود: “مـردی از نسـل حسـن ]بـن علـی؟امهع؟[  ›همـو مقصـود از سـخن پیامبـر؟ص؟ اسـت 

کـه اژدها سـم را.”‹ کـه شـعر را چنـان بیـرون می دمـد  خواهـد آمـد 

از جملۀ آثارش چنین است:

_ کفایة القانع فی معرفة الّصانع

_ نظم الخالصة ]و[ شرحها 1�

_ الّطرازین المعلمین فی المفاخرة بین الحرمین.

_ الّتفصیل فی الّتفضیل.

_ الّرّد علی ابن العربی.

_ هدایة الّراغبین الی مذهب اهل البیت الّطاهرین.

_ الّرّد علی الفقیه علی بن سلیمان فی العارضة و الّناقضه.

مه شیخ حسن رّصاص.
ّ

1. تألیف عال

)260(

200/11



301 75� ضیاءالّدین هادی

همۀ این آثار در دسترس هستند و برترین آثارش عبارتند از:

_ کاشفة الغّمه عن حسن سیرة امام األّمه.

ب عن سیرة اإلمام الّناصر.
ّ

_ کریمة العناصر فی الذ

_ الّسیوف المرهفات علی من ألحد فی الّصفات.

_ نهایة الّتنویه فی إزهاق الّتمویه فی الّرّد علی نشوان.

ـــه  گون کـــه ایـــن  از نمونه هـــای شـــعرش قصیـــدۀ منســـک ]در بیـــان مناســـک حـــج[ اســـت 

آغـــاز می شـــود:
عشق، اشتیاقم را به مّکه برانگیخت.

ی و عالمـان منطقـۀ جنوبـی  نیـز پرسـش و پاسـخ ها و نامه هـا و مشـاعره هایی میـان و

اجـازه  او  از  _ کـه  ابن خّیـاط  نظـاری،  ُمقـری،  اسـماعیل  همچـون:  پذیرفتـه،  صـورت  یمـن، 

از تهامـه، همچـون: بنی ناشـری، نفیـس علـوی  کسـانی  یافـت نمـوده _ و  روایـت حدیـث در

کـه مذهبـش حنفـی و نسـبش عتکـی بـود؛ و نیـز دانشـوران شـهرها و آبـادی ]یمـن[ و حـواز، 

همچـون: فقیـه محّمـد بـن حسـن بن سـود که عابـدی نام آور و یکی از سـالکان واصل در علم 

گون، حّتـی مصر که  گونا طریقـت بـود؛ و نیـز دیگـران. نامـش نـزد همۀ بـزرگان در سـرزمین های 

مردمـی درشـت خو و متعّصـب نسـبت بـه مخالفـان داشـت، زبانـزد بـود.

ی و برادرش محّمد  مـه ابن َحَجـر َعْسـَقالنی مصری )إنباء الغمـر  بأبناء العمر( از و
ّ

حافـظ عال

کرده و آن دو را ستوده است. یاد 

او در 19 ذی حّجـۀ سـال 822 در ذمـار درگذشـت. والدتـش نیـز روز جمعـه 27 محـّرم 

ی بـرای سـادات از خانـدان پیامبـر؟ص؟ بسـی سـنگین  سـال 758 بـوده اسـت. درگذشـت و

کـه دارنـدگان امـوال در سـرزمین ها و شـهرها بدان هـا  ی از وجوهاتـی  کـه پـس از و بـود؛ چـرا 

ی مرثیه سـرودند که  طبـق رسـم بـه آنهـا می دادنـد محـروم ماندنـد. شـماری از مردم در سـوگ و

بهترینشـان سـرودۀ فقیـه ادیـب عبـداهلل بـن عتیـق، معـروف بـه مـّزاح مروعـی، اسـت.« این بود 

خالصـۀ آن چـه در مطلـع البـدور آمـده اسـت.
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گفتـه اسـت: »شـیخ مـا  کـرده و  المـع: 206/10( از او یـاد 
ّ
ی )الّضـوء ال شـمس الّدین سـخاو

کـرده اسـت: ›بـه علوم  ]ابن َحَجـر َعْسـَقالنی[ )إنبـاء الغمـر  بأبنـاء العمـر ]382/7[( از او چنیـن یـاد 

ی در  کـم صنعـا، را مـدح گفتـه اسـت. و یـد و در آن سـرآمد شـد. منصـور، حا ادبـی اهتمـام ورز

روز عرفـه بـه سـال 822 درگذشـت.‹

کـرده اسـت: ›او بـا آن کـه جوانـی اسـت فضـال از  ابن فهـد )المعجـم( نیـز از او چنیـن یـاد 

او حدیـث شـنیدند. آثـاری دارد؛ از جملـه: الّطرازیـن المعلمیـن فـی فضائـل الحرمیـن، و القصیـدة 

کـه چنیـن آغـاز می شـود: البدیعّیـه فـی الکعبـة الیمنّیـة الثمینـه 

کــه بــه وجــد و شــادمانی در آمــدم و قلبــم را از لطایفــش تــاج  گذشــت  در شــب خــواب لیــل بــر مــن 

شــکوه بــر ســر نهــاد1.‹«

المع: 272/6( شرح حال برادر وی، محّمد بن ابراهیم بن علی، را چنین 
ّ
سخاوی )الّضوء ال

کار بست و  آورده است: »در حدود سال 765 زاده شد و در پرداختن به شعر هّمت عالی به 

ّب 
ّ

کتابی بدین نام نوشت: العواصم و القواصم فی الذ گشت. در رّد مذهب زیدیان،  چیره دست 

عن سّنة ابی القاسم. سپس آن را بدین نام مختصر نمود: الّروض الباسم عن سنة ابی القاسم. آثار دیگر 

کرد است. این سروده از او است: نیز دارد. تقی بن فهد2 )المعجم( از او یاد 
دانش میراث پیامبر است این چنین در حدیث آمده است و عالمان وارثان او هستند.

که میراثش چیســت. کیانند باید ببینی  که وارثان حقیقی پیامبر  گر خواهی بدانی  پس ا

کاالی او  ــر جــای ننهــاده و همیــن متــاع و  پیامبــر برگزیــده جــز حدیثــش در میــان مــا میراثــی ب

بــوده اســت.

که بدعتی بنهد، همان بدعت بهرۀ اوست. پس حدیث برای ما میراثی نبوی است و هر 

ی را در سـال پیش  ی در محّرم سـال 840 در صنعا درگذشـت. برخی نیز درگذشـت و و

یخ )839( دانسـته اند.« از این تار

کتاب )45/6( از این قصیده سخن رفت. 1. به نقل از ایضاح المکنون ]173/1[ در همین 

2� وی سـّید محّمـد بـن محّمـد بـن محّمـد ابوالفضـل تقّی الّدیـن هاشـمی علوی اصفونی مّکی شـافعی اسـت که به سـال 
787 زاده شـد و در 871 درگذشـت.)غ.(

201/11

)262(



76. حسن آل ابی عبدالکریم

76. حسن آل ابی عبدالکریم

کــه بــا آن در میــداِن معانــی و بیــان  شــاخه های شــعر مــن، خــود، تنــۀ درخــت بدیــع اســت 

می تازم.

کند است. کندی نپذیرد و شمشیر بّرندۀ صیقلی پیش آن  دِم شمشیر اندیشه ام 

ــی  ــه واالی ک ــا  ــر ج ــل دارد ه ــی تمای ــه واالی ــت و ب ــخاوتمند اس ــه س ک ــن  ــن ای ــس م ــت نف طبیع

بدانجــا بگــرود.

کــه قلــب  کــه چــون نســیم مســاعد اســت  راهبــرم، والیــت صادقانــه اســت و مــرا عشــقی اســت 

ــت. ــلیم آن را پذیراس س

گــذر زمــان  کــه  ــا نظمــی نیــک و زیبــا  گوهرهایــی در رشــته های واالیی هــا می کشــم، آن هــم ب

آنــرا پیراســته اســت.

از اندیشۀ خود، بناهایی استوار برپا ساختم که پاداشم برای آنها نزد خدای جلیل بزرگ است.

کافــران  کــه بــا آن هــا بــه  کــه ریــا نمــی ورزد و تیرهایــی اســت  این هــا مرثیه هــای دوســتاری اســت 

یــورش می بریــم.

کــه پــاداش  کــه مــدح در آن تبــاه نمی گــردد؛ زیــرا ایــن واقعیــت را می دانــم  توشــه هایی اســت 

]مــدح[ بــزرگ اســت.

ــا این هــا  ــادم ب ــز ی ــذرم، نی ــه درگ ک ــه اوج خوشــبختی می رســم و هنگامــی  ــا ایــن چکامه هــا ب ب

جاودانــه می مانــد و از میــان نمــی رود.

که مرا به مقصود برساند. با همین ها شبم را زنده می دارم و ثمرش را برمی چینم؛ باشد 

راه  هدایــت  راه  بــه  و  می دهــم  ســوگند  را  قلبــم  و  می بخشــم  اســتواری  و  یــاری  نفســم  بــه 

می گویــم: و  می نمایــم 
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ای دل! از جســت وجــوی بزرگــی و واالیــی روی مگــردان! ای قلــب! مبــادا سرزنشــگران تــو را 

ــد! از آن بازدارن

گرفتــن بــر قله هــای بزرگــی و واالیــی، فخــر و ســروری و عــّزت و شــکوه و مجــِد قابــل  بــا جــای 

دسترســی میــان مردمــان بــه دســت می آیــد.

یارانم! بر مرکب مجد سوار شدن دشوار است؛ اّما این مرکب برای عارفان رام است.

که مردم او را با فضیلت خوانند. صفات زیبای انسان، زهد و عّفتند؛ و زیباتر از آن ها، این 

هیچ رتبه ای نیست مگر اینکه فضل، جایگاهی واالتر و ریشه دارتر در افتخار از آن داشته باشد.

گذر روزگاران همراه باشد! که با دانش و یاد نیک در  خدای را چه نکو است عمری 

فرزندان دنیا هرچند هم دیر بپایند، زوال می پذیرند؛ اّما نام نیک زوال ندارد.

ــت  ــه از سرنوش ک ــّذت  ــدورت و ل ک ــی درِد  ــا ب ــختی ی ــج و س ــی رن ــی ب ــده در زندگ ــس ای خوابی پ
ــی! ــش، در غفلت ــر خوی ــاری ب ج

گلویز شود و سپاهش در رخسارت به جوالن در آید، چون موی سپید با جوانی 

کــه پیــام آوری مــژده بخــش و بیــم دهنــده ]در  کــه توشــۀ تقواپیشــگان را برگیــری؛  بــر تــو بــاد 
مــورد آخــرت[ رســیده اســت.

که هر دو حال، زوال می پذیرد. کند یا روی آوَرد، مذّمت نکن؛  پس دنیا را چون پشت 

و نفس خویش را رها مساز تا در پی هوا و هوس و باطل رود و از راه های هدایت سر پیچد!

کــه بــه زشــتی  ســخت فــرا می خوانــد و عجــول اســت  گــوی؛  آن را بــه صبــر فرمــان ده و انــدرزش 
و شــتاب مــی ورزد.

ــون  ــی چ ــچ همراه ــه هی ک ــو؛  ــراه ش ــتن داری هم ــا خویش ــر و ب ــاف برگی کف ــدر  ــه ق ــا ب ــف دنی ک از 
عفــاف نیســت!

با صبر جمیل و عفاف ورزی، از حرص نکوهیده بکاه؛ که اقامتت در این دنیا اندک است.

خ حادثه ها می گردد و به رهایی از آن، راهی نیست؟ که چر مگر ندیده ای 

گیــرِی زشــتی اســت و مردمــان هرقــدر هــم عمرشــان  روزگار را پــس از دوران شــادمانی، بــاز پــس 
کــوچ می کننــد. گــردد،  دراز 

سرنوشــت محتــوم را بگــذار تــا طبــق آن چــه خــدا مقــّدر نمــوده، جریــان یابــد. صبــر جمیــل، زیبــا 

و درخــور اســت.

که زاری و شــیون، زنان فرزند مرده را ســودی نبخشــد. گر عاقلی، مهار اندوه را رها کن؛  ا
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کــه روزگار فرمانروایی هــا و دارایــان را از میــان بــرد؛ و فرمانروایــی خداونــد زوال  چــه بســیار 

ناپذیــر نیســت!

ــا  کســی وف ــه چــه  ــازد، ب ــر مــا می ت ــا خیــل حــوادث ب ــه پیوســته رویدادهــای ســختش ب ک ــا  دنی

کــرده اســت؟

کــه دراز اســت از او  کســی از حــوادث دنیــا جــان ســالم بــه در بــرده حــال آن کــه دســت روزگار  چــه 

دســت برنداشــته اســت.

ــی ای  ــر زندگان گ ــی ا ــد و حّت کن گردآمــدن از هــم می پرا ــس از  ــه نیــکان را پ ک ــان اســت  ــا هم دنی

ــاز مــلل آور اســت. خــوش در آن باشــد ب

ل عین تیره، شــیرین عین تلخ، و عزیز عین ذلیل اســت. در آن، ســود عین زیان، زال

گوارایــی دنیــا از آِن اوســت؛  گیــرد هــر چنــد اهــل و عیــال داشــته باشــد  کنــاره  کســی از دنیــا   هــر 

گردد. ک  گیرد، هل و هرکه به آن اهتمام ورزد و به آن أنس 

کــه بــه نعمــت دنیــا خرســند نگشــتند و بــه خاطــر آن نعمت هــا در دنیــا دامنشــان  فــدای آنــان 

آلــوده نگشــت؛

و دستشان به رشتۀ آن بند نشد و بد زبانی دنیا بسیار و ستودن شان، فریبشان نداد!

در دنیا با قناعت و خویشتن داری و زهد و تقوا همراه گشتند و پاداش آنها زیاد و فراوان است.

آنان همان خاندانی هستند که خداوند بر همۀ آفریدگان، از بزرگوار و فرومایه، شرافتشان بخشید.

ایشــان همــان صابرانــی هســتند در قــوِت خویــش دیگــران را بــر خــود ترجیــح می دادنــد، پیــش 
که بخوانندشان، در بخشندگی بسان سیل هستند. از آن 

کــه در روز نجــات، راهــی بــرای ]رهایــی[  همــان ســتایش گران و شــکرگزاران بــرای پروردگارشــان 
جهانیانند.

که دانش ایشان بنیاد معرفت جهانیان است. آنها بی چون و چرا عالمان عاملند 

که شب عابدان دراز است. گاه پدیدار شدن تاریکی شب؛  کعان و ساجدان به  آن را

که عقل و خرِد قلوِب عارفانند. آن توبه گران عبادت پیشه خردمند 

که در همۀ جهانیان همانندشان نیست. ع  آن پارسایان اهل خشو

ک، خاندان محّمِد پیامبرند، پیامبری که زبان وحی دربارۀ او می گوید: آنــان عتــرت پــا

بــر خلــق  ک رهنمــای واال؛ آن محبــوب واالتبــار و شــاهد  پــا او بشــارت بخش هشــدارگر   کــه 

و رسول خدا.
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کــرده که هیچ کســی سرزنشــگری  گلیــم بــر خــود پیچیــدۀ تــوّکل بــر خدا  آن جامــه بــر ســر کشــیدۀ 

او را از خدائیــش بــاز نمی گرداند. 

کــه قــرآن روشــن، دلیــل  کــه دینــی آورد  کننــدۀ حــق از باطــل   آن چــراغ نوربخــش برتــر جــدا 

و راهنمای آن بود.

کــه هــر وصف گــری را درمانــده ســاخت و بــا آن معجــزات حّجــت مشــرکان را  معجزاتــی داشــت 

کــه بــراِی آنهــا هــول انگیــز بــود. باطــل ســاخت در حالــی 

کــه ضعیــف و ناتــوان  جهــان از ایــن معجــزات روشــن و راه هدایــت آشــکار و اســلم در حالــی 

گشــت. ــز  ــود، عزی ب

ریشــه هایی  کــه  موصــوف  گرامی تریــن  ای  و  آئیــن  بزرگ تریــن  بــا  برانگیختــه  بهتریــن  ای 

اصیــل او را بــرآورده اســت؛

گفت؟ و هر ستایشگری از مدح او ناتوان! پس من در وصفتش چه توانم 

خداوند _ جل جلله _ دربارۀ تو ستایشی گفته که هیچ پیامبری بدان ستایش دست نیافته.

کــه ]خــدای فرمــوده:[ ُخلقــی عظیــم داری. پــس مــا پــس از خداونــد، در وصفــت  همیــن بــس 
گوییــم؟ چــه 

کــه دروازه اش همتــای تــو حیــدر اســت1و درون شــدن بــه ایــن شــهر جــز  تــو همــان شــهر دانشــی 
از ایــن دروازه شایســته نیســت.

کــرد و آتــش زنــه و شــعلۀ هدایــت را برافروخــت،  گمراهــی را قلــم  کــه مــچ دســتان  همــان امامــی 
حــال آن کــه مشــرکان مدهــوش بودنــد.

که بر شانۀ احمد برآمد2 و حسودان از این فضیلت به زیر آمدند. همان سروری 

ــاز  ــرای وی ب ــود، ب ــرده ب ک ــروب  ــه غ ک ــاب  ــرص آفت ــید3و ق ــد بخش ــه نیازمن ــو را ب ــان ج ــردۀ ن گ
گردانــده شــد.4

کــرد و بــا ایــن بیعــت، تیــغ  در نبردهــای احــد و خیبــر، بــا پیامبــر بیعــت )وفــاداری و اســتقامت( 

ُکند نمود. پیش آمدهای بد را 

کتاب )61/6-81( گذشت. 1. بیان این افتخار در همین 

د هفتم رفت.
ّ
2. شرح این فضیلت در مجل

کتاب )106/3-111( گذشت. 3. شرحش در همین 

کتاب )126/3-141( آوردیم. 4. ماجرای بازگردانده شدن خورشید برای او _ صلوات اهلل علیه _ را در همین 
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که پیامبر خطبه خوانش بود تیری بود در قلب مشرکین. و نیز بیعت در خم 

که می فرمود: احمد از فراز حجاز شتران، دست علی مرتضی را فراز برد در حالی 

»هــل بشــنوید و ایــن ســخن را بــه هــر غایبــی برســانید. همــۀ شــما، از بلنــد پایــه و فرومایــه، 

گــوش فرادهیــد!

گویم. هرکه من موالی اویم، علی حیدر نیز موالی او است. این را از جانب پروردگار آسمان 

علی امیر مؤمنان است و هر که جز او را به این نام بخواند، باطل پیشه و سخت نادان است.«

گفتند؛ اّما بیماری ای در دلهاشان نهفته بود. همگان علی را به به و شادباش 

کیســت همانند موالمان علی که بهترین پیامبر، محّمد، خلیل و دوســت ویژۀ او باشــد؟

کــه بســوی افتادن  ای برافرازنــدۀ اســلم در پــی فروشــدنش؛ و ای برپــا دارنــدۀ دیــن خــدا هــرگاه 

خم شــود.

گوار است. کام دشمنانش بس تلخ و نا که شدت جنگاوریش در  و ای شیر خدا 

که قلب حوادث از او در تپش بود و امور خست و سرکش برایش رام! و ای آن 

کــه مصیبتــش بــرای آســمانیان بســی  تــو را تعزیــت دهیــم بــه ســوگ ســبط شــهید پیامبــر 
اســت. بــزرگ  و  ســنگین 

کوفه فراخواندند؛ گروه، آن سرکشان دور از طریق صواب، وی را به  بدترین 

و چــون او بــا اطمینــان بــه عهــد و پیمانشــان بــه سویشــان رفــت، ]پیمان هاشــان را شکســتند[ 
کــه سرشــت ناروزنــان و خائنــان دگرگونــی اســت. گرداندنــد؛  و روی 

کینه های بدری را آشکار ساختند و سپس سپاه نار و خیانت را در طّف به جوالن درآوردند.

گرفتنــد و بــرای خانــدان رســول خــدا اجــازۀ نوشــیدن  کنــار فــرات فــرود آمــده، آن را در محاصــره 
از آن نبــود.

گمراهی ایشان را دید وصفی غیر قابل دگرگونی و تغییر پیش آمد. چون موالمان حسین 

در شــب تاریــک میــان یــاران ســپید چهــره اش برخاســت و از روی مهربانــی و دلســوزی نســبت 
بــه آنهــا خطابشــان نمــود:

گسترده است! که شب پرده برکشیده و بر بساط زمین دامن  گیرید و روید؛  »هل راه خود 

ــه  کــه خواســتۀ آن هــا تنهــا ب کفایــت شــدید؛  ــه آبشــخور مــرگ در آییــد، بازداشــته و  از اینکــه ب
ســوی مــن بازمی گــردد.«

هر شیر هژبر بزرگواِر جان فداِی وفاپیشه از آن میان به سویش برخاست.
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کم است. که البّته بذل جان در راه تو  گفتند: »جان های ما فدای تو؛  همگی شیون برآورده، 

که در روز نجات تو تنها راه رهایِی مایی،  گر تو را تنها به دشمن سپاریم، در حالی  ا

گوییم؟« نزد پیامبر و همتایش علی چه عذر آوریم و به بتول چه 

او پاســخ داد: »خداونــد از همــۀ خیرهــا پاداشــتان دهــد! مــن فــردای قیامــت، نــزد خداونــد 
وسیله و شفیع شما خواهم بود.«

کوه هایــی بــا شــتاب  کــه در عطــا و ســخاوت چــون ســیل بودنــد، همچــون  پــس یــاران حســین 
گام پیــش نهادنــد.

کــه بیشه هاشــان نیــزار نیزه هــا بــود و بــر پشــت اســبان یــک ســم از  شــیران بیشــۀ نبــرد بودنــد 
زمیــن برداشــته، قرارگاهشــان بــود.

ــز  ــوِک تی ــه پیکانشــان ن ک ــد  ــود و تیرهایــی بودن ــذل جــان ب ــه موهبتشــان ب ک ــد  ــی بودن کریمان
نیزه هــا بــود.

سیلشــان  کــه  بودنــد  باران هایــی  و  بــود  شمشــیرها  تیــغ  پنجه هاشــان  کــه  بودنــد  شــیرانی 
بــود. خ  ســر خون هــای 

کــه رویــداد بــِد زمانــه بســی بــزرگ  گاه  در عرصــۀ نبــرد، بــر دشــمنان بــاری ســنگین بودنــد، آن 
گرانبــار شــد. و 

کــه بــر بلنــدای آســمان جــای  بــه جــوالن درآمدنــد و انــدوه حســین را از بیــن بردنــد و بــا عزمــی 
داشــت، بــه جهــاد پرداختنــد.

کله خــود دالوران  کــه نیزه هــای تیــز در زره هــا راه می یافــت و از فــرود شمشــیر در  در آن هنگامــه 
بانگ چکاچک برمی خاست.

گذاشتند، پس ضربت با شمشیر و نیزه به سختی پیگیری شد و ادامه  از جان خویش مایه 
کنده می شد. کوه های بلند از جای  که به سبب آن،  یافت، همراه با شّدت و قهری 

گونــه ای هول انگیــز، در ســینه ها  شمشیرهاشــان ســخت در پیکرهــا می نشســت و نیزه هــا بــه 
راه می یافــت.

گویا غبار میدان ابر و برق شمشیرها آذرخش و خون ها سیل بود.

کــه در دفــاع  کــه بیــرون بیشــه، شــیر بچگانــی ]  یــاران موالیــم حســین همچــون شــیرانی بودنــد 
از آنهــا از جــان بگذرنــد[ داشــته باشــند.

کــه در مــورد جــان خــود بخــل ورزد  کســی  کــه  جان هــای عزیزشــان را فــدا می کردنــد، حــال آن 
خــوار و ذلیــل اســت.
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گونه تحقق یافت. از درخت بلند آرزو، میوۀ واالیی چیدند و قصد و خواستشان بدین 

گشــتند و پیشــگامی در هــر فضیلتــی نصیبشــان شــد و بــه فضــل و عطــای عطابخشــی  رســتگار 

کــه دســت هیــچ عطابخشــی ماننــد آن نبخشــد. دســت یافتنــد 

که به وصل آنها بدون جان باختن نتوان رسید. کردند  آشکارا حوریان را دیدند و یقین 

کــه مــرگ راحتشــان بــود و ســایبانی ســایه افکــن در بهشــت  پــس جان هــای خــود را بخشــیدند 

بــر آنهــا ســایه خواهــد افکنــد.

کردند و رفتند؛ و صاحبان وفا اندکند. وفادارانه حّق حسین بر خود را ادا 

ک افتاده بودند و باد بر آنان دامن می کشــید! که پیش چشــم امام خود بر خا دریغا بر آنان 

گلو، به جای آب فرات. کفن هاشان از تار و پود غبار بود و غسلشان با خون 

سرانجام تنها سبط پیامبر ماند، با خاندانش و زین العابدین هم بیمار بود.

ک  ک آلــود و بــه ســتوه آمــده از بــه خــا ک افتــاده بودنــد و او خــا همــۀ یــاران پیرامونــش بــر خــا

ــگان. ــدن فرومای افکن

کوههــای بلنــد از  کــه از هیبــت حملــه اش  پــس بــر آنــان بــا حملــۀ حیــدری یــورش بــرد؛ چنــان 

کنــده شــوند. جــا 

که سرهای دلیران شجاع نعل پایش بود. سوار بر مرکبی پوشیده شده با باران خون 

ک و بلند برابری می کرد. زرهی داشت ]درخشان[ چون آبگیر و شمشیری که با نیزه های هولنا

ک افکنــد؛ پــس اســب ها و مردانشــان رمیــده  از فــراز اسبانشــان بهتریــن سپاهیانشــان را بــر خــا
کشــته شــدند. و یــا 

ــه  ــه ب ک ــا شمشــیر  ــزه نشســت و چــه بســیار جنگــده  ای ب ــغ نی ــر پشتشــان تی ــه ب ک ــان  بســا فراری
قتــل رســید.

کــه  پــس ســپاه مشــرکان بــه جــوش و اضطــراب افتــاد و تیرهــا بسویشــان نشــانه رفــت تیرهایــی 
قابــل بیــرون آمــدن ]از بدن هــا[ نبــود.

او از چپ و راست بر سپاه دشمن زد، با قلبی صبور و آن مصیبت بزرگ را پذیرا و بردبار.

گویــا علــی در  گذاشــتند؛  و آن حضــرت بــر آنــان یــورش آورد و آنهــا از بیــم صولتــش پــا بــه فــرار 
آن صفــوف جــوالن مــی داد.

گرایید و ذلیل عّزت یافت، گرفت و مرگ نزدیک شد و عزیز به خواری  کار نبرد باال  چون 

آن سپاه یکجا بر او یورش آوردند، با شمشیرها و نیزه های تیز و تیرها.
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گریختنــد[، همچــون دســتۀ مرغــان  کردنــد ]و  او بــاز هــم آنــان را از هــم شــکافت تــا پشــت 

کــه مــاری بــه آنهــا یــورش آورد. ســنگ خوار 

کاری از میــان تیرهــای فــراوان افکندنــد و ســرانجام جــز اندکــی رمــق  ســپس بــه ســویش تیــری 

در پیکــر او نمانــد.

پــس تشــنه کام از اســبش بــه رو بــر زمیــن افتــاد و ســرزمین های ســر ســبز جهــان خشــک و بــی 

گردیــد. آب و علــف 

که سوار را درِد بخشنده با خود نداشت. اسبش به سوی خیمه ها دوید، حال آن 

زنان پاکدامن سربرهنه از خیمه ها به سویش شتافتند، حال آن که بر موال حسین شیون می کردند.

گفت: گلویش  واحسرتا! سکینه به سوی آن اسب رفت و با بوسیدن 

کمــال  کــه نــورش مردمــان را بــه راه راســت رهنمــا بــود و در اوج  »پــدرم! تــو ماهــی تمــام بــودی 

گشــت. دســتخوش افــول 

گشت و سرپرستی برای دین حنیف نماند. که خاموش  تو چراغ هدایت بودی 

کارها به سوی خدا است. گردانده شد؛ اّما بازگشت  که خاموش  پدرم! تو نور خدا بودی 

گیــاه و ســبزۀ  گشــت،  کــه پژمــرده  کــه آنــگاه  ای درخــت پــر شــاخ و بــرگ ]و سایه گســتر[ شــوکت 
گشــته و خشــک شــد. عــّزت دچــار خشکســالی 

سرورم! مصیبت تو بر اسلم سنگین و بر همۀ آفریدگان بسی بزرگ است.«

گونه هایش روان بود، به نزدش آمد. که اشک بر  آن گاه، زینب سربرهنه 

او  بــر  را  شــن ها  بــاد  و  ربوده انــد  را  جامــه اش  و  افتــاده  شــن ها  بــر  ک آلــوده  خا او  کــه  دیــد 
. ند فشــا می ا

گــرد او در شــیون بودنــد  کدامــن  کــه زنــان پا ک آلــود را بوســه داد و در حالــی  پــس آن چهــرۀ خا
مرثیــه خوانــد:

ســبب  بــه  را  تــو  نادانــی  بــس  و  کردنــد  تبــاه  را  مــا  در بــارۀ  محّمــد  ســفارش های  »بــرادرم! 
کشــت. پیامبــر  بــا  کیــن ورزی 

کردند. کافران بنی امّیه بر ما دست یافتند و بردگان و حرام زادگانی بر ما آقایی  برادرم! 

گردد؟« کدام دست می توانست بر تو دراز  گر احمد و وصّی او زنده بودند،  ا

کفــر در نهــادش ریشــه دار  کــه  کــرد و خــود  در ایــن حــال، شــمر ملعــون او را ]از پیکــر بــرادرش[ دور 

ک[ زانــو زد. بــود، بــا دلــی ســنگ ]بــر آن پیکــر پــا
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گلــوی تشــنه را پیــش از رســیدن بــه آب بریــد و بدیــن ســان، هــم شاخســاران و  ســپس آن رگ 

هــم تنــۀ ]درخــت[ بزرگی هــا و واالیی هــا بریــده شــد.

گشت. کم سو و نابینا  گسست و هدایت ویران شد و چشم افتخار و بزرگی  بندبند پیکر اسلم 

کــه هفــت  فرشــتگان و جّنیــان و همــۀ خلیــق بــر او نوحــه خواندنــد و چیــزی نمانــده بــود 

آســمان فــرو ریــزد.

کوه ها و بلندی های بر آن فرو ریختند. گسترده به لرزه درآمد و  از فقدان او، زمین 

گشت. دنیا جامۀ عّزت خویش را بر سوگ وی درید و قلب هستی ملول 

که او بر زمین طّف افتاده بود و سنان بن انس سر واالیش را فراز نیزه می گرداند! واحسرتا! 

کــه اســلم  گرفــت و چــه مصیبتــی  اندوهــا و شــگفتا! چــه مصیبــت ســنگینی همــۀ آفریــدگان را فرا

از آن به خاموشی رفت!

گران آمد و بر آسمانیان بزرگ و سنگین افتاد. که بر زمین  مصیبی است 

گزیده اند! کاخ ها سکنی  فرزندان وحی در زمین طّف سربرهنه اند و فرزندان َحْرب در 

]کار بدانجا کشیده که[ یزید بر تخت خلفت نشسته است و حسین در طّف کشته افتاده است.

کشته می شود. امامی از نسل بهترین پیامبر، سبط احمد، به ستم و تشنگی 

کجــا بــرای چنــان پــدر و مــادری نظیــر  کــه محبــوب پیامبــر مصطفــی و فرزنــد فاطمــه بــود.  همــو 

ــوان یافت؟ ت

به راستی شیخ خوشبخت بزرگوار، علی، راست گفت و به فضل نایل گشت، آن جا که گفت:
»در مردان، هر َجّدی محّمد نمی شود و نه در زنان، هر مادری بتول.«1

کــه اصــل و ریشــۀ  کــه چنــان پــدر و مــادر و جــّدی دارد  بــرای ســبط پیامبــر همیــن افتخــار بــس 

ــد. ــار و واالیی ان افتخ

کــه  ای مــوالی مــن! ســیل اشــک مــن خشــک نمی شــود و اندوهــم چنــان ســنگین و مانــدگار 

ســبک نمی گــردد.

ای زادۀ وصّی! اشکم سوز دلم را خنک نمی کند و اندوِه ماندگارم زوال نمی پذیرد.

صبر جمیل برای ما زیبا و درخور است؛ اّما در عزای تو صبر جمیل هم روا و زیبنده نیست.

ی اسـت که شـرح حالش در همین کتاب در جلد ششـم گذشـت 
ّ
1. این بیت از قصیدۀ المّیۀ شـیخ عالءالّدین علی حل

کتاب )395/6-401( را آوردیم. و همۀ این چکامه در همین 
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ک تو می مانند. که دیرگاهی اندوهنا در سوگ تو اسلم و شکوه و بزرگی را تعزیت می دهم 

ای حدی خواناِن اشتران! در طّف در حریم حسین درنگ نمایید و نینوا را طواف کنید و گویید:

که زادۀ علی و بتولی! گل خوشبوی محّمد، آن پیامبر راهنما،  ای 

که قافله ها به سویش روانند؛ سلم خدا بر تو باد! کسی  ای سرور آفریدگان و بهترین 

گــر روزی بنی امّیــه در مــورد تــو جهالــت وزیدنــد ]و شــأن تــو را در نیافتنــد[، مقــام شــما نــزد  ا

خداونــد، بــزرگ اســت.

ــدان  ــا اهــل و خان ــو در ســرای افتخــار ب ــردد، ت گ ــره و ناخــوش  ــار غربــت، روزگارت تی ــر در دی گ ا

خــود در انــس و الفــت هســتی.

گر جامه ات را ربودند، فردای قیامت جامه ای زیبا از دیبای اعل داری. ا

گرمای سخت نیمروز تنتان را آزار داد، بهشت برین محل آسایش شماست. گر  ا

گر جانتان از آب فرات منع شد، از شراب سلسبیل خواهید نوشید. ا

ای موالی من! آرزویم، پیروزی شماست و قلبم به والی شما می گراید.

کــه ایــن  کنــون هنــگام آن نرســیده اســت  کشــید. آیــا ا روزگار صبــر در خون خواهــی شــما بــه درازا 

ســتم مانــدگار رخــت بربنــدد؟

چه هنگام سوز دل ها فرونشیند و دل های آزرده از درد مصیبت شما شفا یابد؟

کــه ســپاهش پیــروزی بــر دشــمن اســت و راهبرش  گــردد  ایــن شکســتگی در ســایۀ دولتــی ترمیــم 

گزند اوســت. در نبــرد، امنیــت از 

گســترد و بی تردیــد بــا آن، ســتم در هــم پیچیــده خواهــد  عــدل مهــدی همــه جــا دامــن خواهــد 

گشــت. شــد و خیــره ســری و ســتیزه برچیــده خواهــد 

کفر به ذّلت خواهد افتاد. که دین خاندان محّمد عزیز خواهد شد و  آن جا است 

گشــت و شــمیم خــوش بختــی همــه  بســاط انــدوه پــس از آن غــم و بــد حالــی، برچیــده خواهــد 

گســترانید. ســو دامــن خواهــد 

کــه حساب رســی بنــدگان بــه درازا  ک طــه! امیــد مــن بــه شــما اســت در آن روز  ای خانــدان پــا

کشــید. خواهــد 

گناهــان  کــه پشــتم از بــار  کنیــد؛  گناهانــم دســتگیری  در روز فقــر و درماندگــی ام مــرا در آمــرزش 

بســی ســنگین اســت.
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کــه پــاداش  شــما را ســتودم و از ستایشــتان امیــد نجــات دارم؛ زیــرا نســبت بــه شــما علــم دارم 
آن بســیار اســت.

گفتــه شــده اس: طعمــش  کار نیــک و معــروف  کاری اســت نیــک[ و در مــورد  ]ســتایش مــن 
شــیرین و رویــش زیبــا اســت.

ایــن چکامــه عروســی اســت هدیــۀ بنــده و دوســتدارتان بــه پیشــگاه شــما، هرچنــد در شــب 
زفــاف بــه داغ نشســته اســت؛

که ناله و شیونی حزین دارد. و بدون پوشش بر منبرها فراز آمده در حالی 

این چکامه به سال 7721 سروده شده است.

پدر آن عروس بندۀ شما، حسن مخزومی، از نسل آل ابی عبدالکریم است.

گــر مــرا بپذیــری شــاید بیــن مــن  گرفــت و نگفــت: »ا بــا ایــن چکامــه مــورد مهــر و قبــول شــما قــرار 
و تو وعدۀ ملقاتی برقرار شود.«2

که از شما یاد شود _ که آن در طول روزگاران خواه بود _ سلم خدا بر شما باد! مادام 

شاعر
شـیخ حسـن آل ابی عبدالکریم مخزومی یکی از شـاعران شـیعه در سـدۀ هشـتم اسـت. 

مه شـیخ علی شـفهینی _ که 
ّ

ی با این قصیدۀ المیه اش به اسـتقبال شـاعر هم روزگارش عال و

پیش تـر از او یـاد کردیـم _ رفتـه اسـت، و در ایـن ابیات بدان اشـاره کرده اسـت:
کــه از بلنــدای آســمان  او را نســبی اســت درخشــان همچــون خورشــید چاشــتگاه؛ و شــوکتی 

فرارتــر مــی رود.

گفت: که  گشت، آن جا  گفت و به فخر نایل  کامبخت بزرگوار، علی، راست  به راستی شیخ 

»در مردان، هر َجّدی محّمد نمی شود و نه در زنان، هر مادری بتول.«

ی در سـرودن شـعر شـهره بـوده و در میـدان  کـه و ایـن اسـتقبال شـعری نشـان می دهـد 

کـه  ی )الّطلیعـه فـی شـعراء الشـیعه( بـر آن اسـت  شـعر بـا رقیبـان اسـب می دوانـده. شـیخ سـماو

مه ای متبّحر در دانش ها 
ّ

ی اسـت که عال
ّ
سـرایندۀ این شـعر، همان شـیخ حسـن بن راشـد حل

که در اعیان الشیعه آمده است. )ن.(  گونه  1. در متن »سبع سنین...« آمده، ولی »سبع مئین« درست است، همان 

د: 395/6�
ّ
ی است. بنگرید به: همین مجل

ّ
2. این مصرع از مطلع قصیدۀ شیخ عالءالّدین حل
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)أعیـان  امیـن عاملـی  مـا  اّمـا سـید  بـوده؛  ارجوزه هـای سـودمند  و  گرانسـنگ  آثـار  و صاحـب 

کـه برخـی از  کسـی دیگـر اسـت. او در ایـن بـاب دیدگاه هایـی دارد  ی  کـه و الّشـیعه( پنداشـته 

کتـاب )256/21-278؛  آنهـا خالـی از تأمـل و اشـکال نیسـت. پژوهنـدگان را سـزا اسـت تـا بـه آن 

89/22 ]65/5-134[( بنگرند.

که این دو شـخص، یکی هسـتند، آن اسـت  گمان می شـود  که باعث  مهم ترین چیزی 

ی آمده 
ّ
کـه ایـن المّیـه در چندیـن مجموعـۀ ادبـی، در میـان قصائـد شـیخ حسـن بن راشـد حل

کـه فاصلـۀ بسـیاری در سـبک نظـم و َدم و َنَفـس  و بـه او نسـبت داده شـده اسـت؛ حـال آن 

کـه همیـن معیـار بـه تنهایـی، می توانـد  گونـه ای  شـعری میـان ایـن دو قصیـده وجـود دارد؛ بـه 

ـی توانمنـد، جـدا سـازد. ابن راشـد در جایگاهـی بلنـد 
ّ
ایـن قصیـده را از شـعر ابـن راشـد حل

جای دارد و شـعرش روان تر، دارای انسـجامی آشـکار و آراسـته به قّوت شـعری اسـت، اّما این 

المّیـه در همـۀ ایـن ویژگی هـا، فروتـر از آن اسـت.

کـه آن را بـه سـال 772  ی، سـرایندۀ ایـن قصیـده از شـاعران سـدۀ هشـتم بـوده  بـه هـر رو

یخ وفات  کـه تار کـه در اواخـر همیـن چکامـه بدان اشـاره کرده اسـت. از آن جا  سـروده، چنـان 

کـه در سـدۀ نهـم پـس از  کـه او همـان ابن راشـد باشـد  ی دانسـته نیسـت1 و احتمـال داده انـد  و

ی را تـا ]شـاعراِن[ قـرن نهـم بـه تأخیـر انداختیـم و خـدا  سـال 830 درگذشـته، شـرح حـال و

داناتر است.

ی مخزومی آورده و سـال وفاتش را 800 دانسـته اسـت. 
ّ
1. شـیخ یعقوبی )البابلّیات: 100/1( نام وی را حسـن بن راشـد حل

ی را دو شـخص متفاوت 
ّ
)غ.( ]بـا توجـه بـه ایـن کـه جنـاب مؤلـف، حسـن آل عبدالکریم مخزومی و حسـن بن راشـد حل

می دانـد، آن چـه در بابلّیـت بـه عنـوان سـال وفـات حسـن بـن راشـد آمـده، از نظـر مؤلـف بی ارتبـاط بـا سـال وفـات شـاعر 
مـورد بحث اسـت. )ن.([
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کفعمی 77. شیخ 

کفعمی )د.905( 77. شیخ 

شاد باد! شاد باد! روز غدیر، روز شادمانی و سرور!

گشتن نعمت پروردگار آمرزشگر. کامل  کمال یافتن دین خداوند و  روز 

کارها. گرفتن همۀ  کامیابی و سامان  روز رستگاری و 

روز امیرِی مرتضی، پدر حسن و حسین، آن امام امیر.

روز وحی و پیام آوری جبرئیل ]برای پیامبر؟ص؟[ به خواست پروردگار دانای توانا.

که ماه تمامند. کش  روز سلم بر مصطفی و خاندان پا

گرفتن والیت وصّی بر مؤمناِن به روز غدیر. روز شرط 

روز عرضۀ والیت بر هر آفریدۀ شنوای بینا.

کافران. علی وصّی پیامبر است و فریادرس دوستان و مرِگ 

باران زمین های خشک است و همسر بتول و همتای پیامبر، آن  چراغ نوربخش.

گوارا. ل و  مایۀ امان سرزمین ها است و ساقی بندگان در روز معاد از آبی زال

کنندۀ مهمانان و شیر هژبر در روز یورش و جنگ. دالور میدان و پذیرایی 

کرد. که ستاره در خانه اش فرود آمد و با جّن در ژرفنای چاه نبرد  همو 

در بارۀ او از بدر و احد بپرس تا قهر و یورش آن شجاع بی پروا را ببینی!

در بارۀ او از عمرو و مرحب و لیلة الهریِر نبرد صّفین بپرس!

کرد! چه بسیار دین را در میدان های نبرد با شمشیر صیقلی و عزم استوار یاری 

همراه پیامبر هاشمی بشارت بخش انذارگر، 26 نبرد را دید.

کس بر او امیر نبود. با فرمان پیامبر، امیر سپاهیان بود و هیچ 
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پی نامۀ شعر
شـده  چـاپ  کـه  المصبـاح  کتابـش  در  کـه  برگرفتیـم  کفعمـی  قصیـدۀ  از  را  ابیـات   ایـن 

و رواج دارد، )ص701( یـاد شـده اسـت. ایـن قصیـده بـه حـدود190 بیـت می رسـد و در سـتایش 

ایـن  نام هایـش می پـردازد. شـاعر  بیـان  و  روز غدیـر  بـه وصـف  کـه  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ اسـت 

بـوده  بـس سـالخورده  و در آن هنـگام،  کربـالی مشـّرفه سـروده  را در حائـر مقـّدس،  چکامـه 

اسـت. در ایـن ابیـات بـه همیـن نـکات اشـاره دارد:
پیری اســت کهنســال با مویی که عمر دراز بر آن جامۀ ســپید مویی کشــیده است.

هشـدارگر مـرگ نـزد وی آمـد و بـر آن ]پیـر[ بـه او گفت: به پناه سـبط پیامبِر انذارگر می سـپارمت 

]خوش آمدی![.

ک و چشمی پر اشک به بارگاه امام حسین شهید درآمدم. با دلی اندوهنا

که چون نابینا به آن درآید، از آن چون بینا بازگردد. همان بارگاه شریف 

که پناهندگان را پناه است. نزد سرورم، امام هدایت، درآمدم؛ بدان حائر 

گردم. گذرم و استخوان هایم در سرزمین طّف در آن قبرها دفن  که همان جا در  آرزو دارم 

کاخ ها نصیبم شود. که سکونت در بهشت و همسری با حوریان حجله نشین در  باشد 

گلویی خون چکان، درآمدم. کشته به دست سرکشاِن طغیان گر با  نزد صاحب معجزات، آن 

روزه  کـه  پرداختـه  روزهایـی  بیـان  بـه  کـه  دارد  بیـت   120 از  بیـش  دارای  ارجـوزه ای  نیـز 

گرفتـن در آن هـا مسـتحب اسـت. ایـن قصیـده در المصبـاح ]ص466-472[ بـه چشـم می خوَرد 

و آغـازش چنیـن اسـت:
که مرا به راه هدایت و ایمان راهنمایی فرمود. ستایش از آِن خدایی است 

آن گاه، سلم خداوند شکوهمند بر پیامبر مصطفی و خاندان او.

در همین قصیده آمده است:
گیر. سپس روز نهم ذی حّجه را روزه بدار و شاهراه روشن دین را با پایبندی به آن در پیش 

کــه عیــد  کــه از دعــا ناتــوان باشــی یــا در دیــدن هــلل تردیــد شــده باشــد ]و احتمــال رود  مگــر آن 

کــه روزه در آن حــرام اســت[. قربــان بــوده باشــد 
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نیز از آن است:
کن! از آن پس، روز غدیر خّم یعنی هجدهم آن  ماه است. پس شعرم را دنبال 

در این روز، سخن صریح و آشکار پیامبر در بارۀ امام برگزیده، علی رسید.

که قلم ها از برشمردن فضیلتش ناتوانند. کمال یافت  به حق در این روز، اسلم 

ع آمــده،  کــه در شــر ــر اســت. ایــن هفــت روز را طبــق دســتوری  ــا همــۀ عمــر براب روزۀ ایــن روز ب

روزه بدار!

شاعر
شیخ تقّی الّدین ابراهیم بن شیخ زین الّدین علی بن شیخ بدر الّدین حسن بن شیخ 

کفعمی لویزی  محّمد بن شیخ صالح بن شیخ اسماعیل حارثی َهْمدانی خارفی عاملی 

کرده بودند و پرچم  که علم و ادب را با هم در خود جمع  جبعی از برجستگان سدۀ نهم1 بود 

کرده بودند.  کمیاب را استخراج  گنجینه های نکات سودمند و نادر و  حدیث را برافراشته و 

مردم از آثار بسیار و حدیث های روایت شده به وسیلۀ او و فضل سرشارش بهره بردند. در 

کنار این ویژگی ها، دارای زهد در خور وصف و تقوای االهی و صفات و منش هایی نیکو و 

ینت بخشید و پیکر آن  گردن آویز و دستبندی زرّین روزگار خود را ز روحیاتی ارجمند بود و با 

که به  کرد  کیزۀ خویش پوشاند. پیش از این همه، باید از نسب درخشانش یاد  را با جامۀ پا

که  گشته و به تابعی بزرگوار، حارث بن عبداهلل اعور َهْمدانی می رسد2  ک  انوار والیت تابنا

علوی مذهب و دارای جایگاه واال و برهان روشن و از فقیهان شیعه بوده است. ضمن شرح 

ی یاد خواهیم  حال یکی از نوادگاِن برادِر تقّی الّدین، شیخ حسین پدر شیخمان بهایی، از و

گرداَند! ک  کرد. خداوند روح همۀ ایشان را پا

ـف نامـش را در 
ّ
1. وی در سـدۀ نهـم می زیسـته، اّمـا از آن جـا کـه در سـال 905 یعنـی آغـاز سـدۀ دهـم درگذشـته، جنـاب مؤل

کرده اسـت.)م.( شـمار شـاعران سـدۀ دهم یاد 

بـه حـارث  کـه نسـبش  نمـوده  پـدر وی، زین الّدیـن علـی، تصریـح  العلمـاء ]414/3[ در شـرح حـال  یـاض  ر ـف 
ّ
2. مؤل

همدانـی می رسـد. سـرور حّجتمـان صدر الّدیـن )تکملـة أمـل اآلمـل ]ص75[( آورده اسـت: »شـیخ تقّی الّدیـن در پایـان 
کتـاب دروس کـه نـزد مـن اسـت، بـا خـّط خویـش آورده کـه مولـدش کفعـم، محـل اقامتـش لویـزه، نسـب حارثـی، پـدرش 

جبعـی، و لقبـش تقـی اسـت.«
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همـۀ فرهنگ نامه هـا در آوردن عبارات بسـیار سـتایش آمیز در شـرح حـال کفعمی اتفاق 

یـاض العلمـاء ]21/1[؛ نفـح  نظـر دارنـد. شـرح حالـش را در ایـن آثـار می یابیـد: أمـل اآلمـل ]28/1[؛ ر

)ص6  الجّنـات  روضـات  ]ص87[(؛  چهـارم  )روضـۀ  الجّنـه  یـاض  ر  �)]209-203/10[  395/4( الّطیـب 

الّشـیعه  أعیـان  ]ص75[؛  کاظمـی  صـدر  حسـن  ابومحّمـد  سـرورمان  تألیـف  اآلمـل  أمـل  تکملـة  ]20/1[(؛ 

)7/1(؛  البحـار  سـفینة  117[(؛  و   116/3[  95/3( األلقـاب  و  الُکنـی  ]184/2-189[(؛   358-336/5(

الفوائـد الّرضوّیـه )ص71(؛ المشـیخه تألیـف شـیخمان رازی )ص42( دربـارۀ نوآوری هـا و نکته هـای 

گفته انـد. نـادر و خطبه هـا و اشـعارش، فـراوان سـخن 

گرانبهای او آثار 
1. المصباح، نگاشته شده به سال 895 �

2. البلد األمین.

3. شرح الّصحیفه.

4. المقصد األسنی فی شرح األسماء الحسنی.

5. رسالة فی محاسبة الّنفس.

د.
ّ
کفایة األدب1 فی أمثال العرب در دو مجل  .6

7. قراضة الّنضیر فی الّتفسیر.2

8 . صفوة الّصفات فی شرح دعاء الّسمات.

غه.
ّ
9. فروق الل

10. المنتقی فی العوذ و الّرقی.

11. الحدیقة الّناضره.

12. نور حدقة البدیع، در شرح برخی از قصیده های مشهور.
13. الّنحله.3

1. در ّتکملة أمل اآلمل تألیف سّید صدر ]ص77[ نهایة األرب آمده است.

2. تلخیصی است از مجمع البیان طبرسی.

3. در تکملة أمل اآلمل ]ص77[ الّنخبه آمده است.
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14. فرج الکرب.

15. الّرسالة الواضحة فی شرح سورة الفاتحه.

16. العین المبصره.

17. الکوکب الّدّری.

18. زهر الّربیع فی شواهد البدیع.

طائف و األخبار و اآلثار، پایان یافته به سال 843 �
ّ
19. حیاة األرواح فی الل

20. الّتلخیص، در فقه.

21. أرجوزة فی مقتل الحسین؟ع؟ و أصحابه.

غوز.
ّ
22. مقالید الکنوز فی أقفال الل

23. رسالة فی وفیات العلماء.

24. ملحقات الّدروع الواقیه.

25. مجموع الغرائب.

فظ الوجیز فی قراءة الکتاب العزیز.
ّ
26. الل

27. مجموعه ای مفّصل از نامه ها و یادداشت ها.

28. مختصر نزهة األلّباء فی طبقات األدباء.

29. اختصار لسان الحاضر و الّندیم.

ف أعیان الّشیعه آن ها را تا 49 رسانده است.
ّ
که سید، مؤل و دیگر آثاری 

کـرده اسـت: پـدِر مقدسـش، شـیخ زین الّدیـن  کسـان روایـت  کفعمـی از ایـن  شـیخ مـا 

ـِف تحفـة األبـرار فـی مناقـب األئّمـة األطهـار؛ 
ّ
علـی؛ سـّید حسـین بـن مسـاعد حسـینی حائـری، مؤل

ـِف رفـع المالمـة عـن علـی؟ع؟ فـی تـرک اإلمامـة؛ شـیخ 
ّ
سـّید علـی بـن عبدالحسـین موسـوی، مؤل

ف الّصراط المستقیم�
ّ
علی بن یونس1 زین الّدین نباطی بیاضی مؤل

و اّما پدر وی، شیخ زین الّدین علی، جّد جّد شیخمان بهایی، از برجستگان و فقهای 

ف 
ّ
ـف وی را بـه جـّدش نسـبت داده؛ وگرنـه او علی بن محّمد بن یونس )د.877( اسـت که مؤل

ّ
1. در ایـن جـا، جنـاب مؤل

بارهـا از او ]بـه همین گونه[ یاد کرده اسـت.)غ.(
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کفعمـی از وی روایـت می نمایـد و او را فقیـه بـزرگ پارسـا می خوانـد.  کـه  سـرآمِد شـیعه اسـت 

ی، اسـتاِد برادِر کفعمی یعنی شـمس الّدین محّمد، در 
ّ
شـیخ علی بن محّمد بن علی بن َمَحِل

مـه و زینت دنیا و دین و شـرف اسـالم و مسـلمانان 
ّ

اجازه نامـه اش بـه وی، ایـن پـدر را شـیخ عال

خوانـده اسـت. بنگریـد بـه: بخـش إجـازات بحاراألنـوار: ص45 ]بحـار األنـوار: 129/108[. او _ قـّدس سـّره _ 

به سـال 861 درگذشـت. پنج پسـر از وی به جای مانده اسـت:

یم. که شرح حالش را در دست دار کفعمی  1. شیخمان تقّی الّدین ابراهیم 

2. رضّی  الّدین.

3. شرف الّدین.

ـف زبدة البیان فی عمل شـهر رمضان. برادرش کفعمی، شـاعری 
ّ
4. جمال الّدیـن احمـد مؤل

یم، در آثار خود از او نقل می کند. که شـرح حالش را در دسـت دار

از  گــروه پیشــگام  زمــرۀ  کــه در  بهایــی  پــدر شــیخمان  5. شــمس الّدین محّمــد، جــِدّ 

برجســتگان اّمــت اســت. شــیخمان شــهید ثانــی در اجازه نامــه اش بــه نوادۀ وی، شــیخ حســین 

کــه پــدر شــیخمان بهایــی اســت، شــمس الّدین را شــیخ امــام خوانــده اســت.  بــن عبدالّصمــد 

ــه  کرکــی در اجازه نامــه اش ب ــوار: 148/108[. محّقــق  ــوار: ص85 ]بحــار األن ــه: إجــازات بحاراألن ــد ب بنگری

کــه در ریــاض العلمــاء آمــده، او را  نــوادۀ او، شــیخ علــی بــن عبدالّصمــد بــن شــمس الّدین محّمــد 

مقتــدای بــزرگان در میــان مــردم جهــان خوانــده اســت. نیــز ســّید حیــدر بیــروی در اجازه نامــه اش 

مــه مجلســی در 
ّ

کرکــی، شــمس الّدین را امــام خوانــده اســت. همچنیــن عال ــه ســّید حســین  ب

کرامــات« ســتوده اســت. شــمس الّدین نــزد شــیخ  ــا عنــوان »صاحــب  اجازه نامه هایــش، او را ب

کــرک  عّزالّدیــن حســن بــن احمــد بــن یوســف بــن عشــرۀ عاملــی _ درگذشــته بــه ســال 862 در 

نــوح _ بســیار کتاب هــا خوانــده و دانــش آموختــه اســت و اجازه نامــه ای از شــیخ علــی بن محّمد 

ــوار )ص44( آمــده اســت. او _ خدایــش  کــه در إجــازات بحاراألن ــی )د.855( دارد 
ّ
ــن َمَحِل ــن علــی ب ب

رحمت کند! _ به سال 822 زاده شد و در سال 886 درگذشت.
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یم[ به سـال 905  شـیخمان کفعمـی، ایـن شـاعر بـزرگ ]کـه شـرح حالـش را در دسـت دار

کـه در کشـف الّظنـون ]617/2؛ چـاپ دیگـر: ص1982[ آمـده  کربـالی مشـرفه درگذشـت؛ چنـان  در 

کـه او را در حائـر مقـّدس و در زمینـی بـه نـام  ی بـه بازماندگانـش سـفارش می نمـود  اسـت. و

ی در همیـن زمینـه اسـت: عقیـر دفـن نماینـد. ایـن سـرودۀ و
کنید! که چون ُمردم، مرا در قبری در زمین عقیر1 دفن  از شما با قید سوگند به خدا می خواهم 

کربل، فرزند رسول خدا و بهترین پناه بخش، خواهم بود. زیرا در آن جا پناهندۀ به شهید 

گور خود از منکر و نکیر بیم ندارم. بی تردید، آن جا در 

کتابم، با او ایمن هستم. گاه که مردم از زبانۀ آتش در هراسند، در قیامت و مکان حساب و  آن  

کــه بــدو رســد  گزنــدی  کــرده و در برابــر هــر  کــه مــردم عــرب از مهمــان خــود حمایــت  مــن دیــده ام 

از او دفــاع و حمایــت می کننــد.

نمــوده،  اقامــت  کــه در حائــرش  از بی یــاوری  اســت ســبط مصطفــی  پــس چگونــه ممکــن 

حمایت نکند؟

گــم شــود، ایــن، بــرای حمایــت  گــر در بیابــان، در منطقــه ای قــرق شــده، زانوبنــد شــتری  حّتــی ا

کــه صاحــب آن شــتر در حریــم باشــد. کننــدۀ آن حریــم تنــگ اســت مادامــی 

درخور توّجه
کفعمـی بـه سـال 840  کـه  سـّید امیـن در )أعیـان الّشـیعه: 336/5 ]184/2[( آورده اسـت 

یخ  کـرده اسـت؛ ایـن تار یـخ را از ارجـوزه ای کـه در علـم بدیـع دارد اسـتفاده  زاده شـد. و ایـن تار

کـه ایـن را رد می کنـد و بـا آن  بسـی دور از صـواب اسـت و خـود سـّید امیـن سـخنانی آورده 

در تضـاد اسـت؛ اّمـا در ایـن جـا از آن هـا غفلـت نمـوده اسـت. همـو )همـان: 340/5 ]185/2[( 

کـه در سـال  کفعمـی یافـت شـده  کتـاب دروس شـهید بـه خـّط  گفتـه اسـت: »نسـخه ای از 

کتابتـش فراغـت یافتـه و نگاشـته هایی مربـوط بـه قـراءت آن و نیـز حاشـیه هایی در  850 از 

گاه  کربـالی قـرق شـده، همچـون غاضرّیـة و سـاطیء الفـرات، باشـد. از ایـن روی، آن  1. شـاید عقـر نـام برخـی از نواحـی 
کـه سـرورمان حسـین، سـبط پیامبـر _ سـالم اهلل علیـه _ از نـام آن مـکان پرسـید، جـواب ایشـان ایـن بـود: »ایـن جـا را عقـر 
کـردن[ بـه خـدا پنـاه می بـرم.« شـاید هـم ایـن نـام برگرفتـه از معنـای  می گوینـد.« و آن حضـرت؟ع؟ گفـت: »از عقـر ]= پـی 

لغـوی عقیـر، یعنـی شـریف کشـته شـده، اسـت.
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کتـاب  کـه فضلـش را نشـان می دهـد.« نیـز همـو )همـان: 343/5 ]186/2[(  آن دیـده می شـود 

گفتـه اسـت: »بـه سـال 843 تألیـف آن را بـه  کفعمـی دانسـته و  حیـاة األرواح را از تألیف هـای 

یاض  ِف ر
ّ
پایـان ُبـرد.« همچنیـن مجموعـه ای بـزرگ را از تألیفاتـش دانسـته و گفته اسـت: »مؤل

کـه پـاره ای از آن را بـه  ی در ایـرواِن آذربایجـان یافتـم  گویـد: ›ایـن اثـر را بـه خـّط خـود و العلمـاء 

یـخ زده اسـت.‹« سـال 848 و دو پـارۀ دیگـر را بـه سـال های 849 و 852 تار

برخـی  در  نیسـت.«  دانسـته  وفاتـش  یـخ  »تار گویـد:   )]184/2[  336/5 )همـان:  همـو  نیـز 

کـرده باشـد. پـس ایـن  کـه مأخـذی ذکـر  جای هـا نیـز وفاتـش را بـه سـال 900 دانسـته، بـی آن 

نوشـته ای[.  در  دیـدن  ]مثـاًل  حـّس  ی  رو از  گاهـی  آ تـا  اسـت  حـدس  ی  رو از  بیش تـر  یـخ  تار

یـخ از تألیـف المصبـاح فراغـت یافتـه اسـت. در  اّمـا بـه سـال 895 زنـده بـوده؛ زیـرا در ایـن تار

گر برداشـت  کـه بـر نگاشـته هایش زده، چیـزی فراتـر از ایـن نمی تـوان یافت. حال ا یخ هایـی  تار

ی المصبـاح را  یـخ والدتـش )= 840( راسـت باشـد، بایـد و ـف أعیـان الّشـیعه در بـارۀ تار
ّ
سـید مؤل

گویـد: کـه خـودش در قصیـدۀ رائّیـه اش در المصبـاح  در 55 سـالگی نوشـته باشـد، حـال آن 
پیری اســت کهنســال با مویی که عمر دراز بر آن جامۀ ســپید مویی کشــیده است.

یافـت کـه شـاعرمان کفعمی در اوایل سـدۀ نهم  پـس می تـوان از مجمـوع ایـن مطالـب در

بـزرگ  اسـتادان  و  باشـد  نظـر  و  رأی  صاحـب  فـی 
ّ
مؤل  843 سـال  در  توانسـته  کـه  شـده  زاده 

سـرودۀ  موجـب  ]بـه   894 سـال  بـه  المصبـاح  تألیـف  هنـگام  نیـز  بسـتایند.  را  تألیف هایـش 

خودش[ پیرمردی بس سالخورده بوده است.
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78. عّزالّدین عاملی )ز.918؛ د984(

که ماجرایم زبانزد است و از هر فرومایۀ پست بیم ورزم؟ تا چند سرزنش شوم، حال آن 

و دوستی ام نسبت به پیامبر و آل پیامبر و اعتقادم به عدل بهترین نگاهبان من است.

مرا خویشاوندی ای است سزاوار احترام؛ و مرا نسبتی است با والیت بس ارجمندم.

در روز معــاد، مــرا تکیه گاهــی اســت در معــاد بــا ایشــان و در قیامــت جایگاهــی خــّرم خواهــم 

داشــت.

گناهان بزرگم صدا می زنم، گوار و هنگام بیم از  زیرا به هنگام رویدادهای سخت و نا

برادِر مصطفی و پدر دو سرور و همسر بتول و فرزند آن پشتیبان پیامبر را،

بشــارت بخش  پیامبــر  بهتریــن  محبــوب  نیــز  و  شــکوهمند  ســتودۀ  پــروردگار  محبــوب  آن 

انذارگــر،

کفایتگر مشکلت بزرگ و موالِی مردمان، طبق سخن صریح روز غدیر، آن نور تاریکی ها و 

گاه، ک دل به تعبیر آن ]پیامبر[ آ همان زدایندۀ اندوه ها و دانای غیب ها و پا

خــدای  شمشــیر  آن  مقصــد؛  باالتریــن  و  درورتریــن  بــا  مردمــان   میــان  از  قاضــی  بهتریــن  و 

بینــا. شــنوای  آفریــن  صلــح  و  امنیت بخــش 

که 45 بیت است. تا پایان این قصیده 

پی نامۀ شعر
ایـن ابیـات سـرآغاز قصیـده ای از شـیخ حسـین بـن عبدالّصمـد عاملـی، پدر شـیخمان 

کـه خـودش پـس از مّدتـی از سـرودنش آن را بـه تفصیـل شـرح نمـوده و همـۀ  بهایـی، اسـت 
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کـرده، از طریـق اهـل سـّنت اثبـات نمـوده  کـه در آن یـاد  فضیلت هـای امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را 

اسـت. در همیـن شـرح گفتـه اسـت: »عبـارِت ›و مولـی األنـام بنـّص الغدیر‹ بـه حدیث غدیر 

خـم اشـاره دارد.«

»ایـن  اسـت:  چنیـن  چکیـده اش  کـه  دارد  سـخنی  غدیـر،  حدیـث  آوردن  از  پـس  ی  و

کـرده و َثْعلبـی در تفسـیر ایـن سـخن خـدای  حدیـث را احمـد بـن حنبـل بـا 16 طریـق روایـت 

تعالـی: ›ای پیامبـر، آنچـه را از سـوی پـروردگارت بـه تـو فروآمـده برسـان�‹ ]مائـده/67[ آن را بـا چهـار 

ـف الجمـع بیـن الّصحـاح الّسـت آن را 
ّ
طریـق آورده و ابن  َمغاِزلـی بـا سـه طریـق روایـت نمـوده و مؤل

کـرده اسـت. ابن  َمغاِزلـی گویـد: ›حدیـث غدیـر خم از رسـول خدا؟ص؟ را حـدود 100 تن  روایـت 

یخ نـگار بـرای ایـن حدیث 75 طریـق ذکر کرده  روایـت نموده انـد.‹ محّمـد بـن َجِریـر طبـرِی تار

کتابـی مسـتقل بـا نـام کتـاب الوالیـه در همیـن زمینـه تألیـف نمـوده اسـت. حافـظ ابوعّبـاس  و 

احمـد بـن    ُعْقـَده 105 طریـق بـرای آن آورده و در همین زمینه کتابی مسـتقل گرد آورده اسـت. 

پـس حدیـث غدیـر از مـرز تواتـر گذشـته اسـت. شـگفت آن کـه ایـن حدیث صریـح در امامت 

و وجـوب اطاعـت ]از امیرالمؤمنیـن؟ع؟[ را تأویـل کرده اند! عقل سـلیم، نادرسـتِی این تأویل 

را گواهـی می دهنـد. همچنانکـه قرینه هـای حالـی و مقامـی و گفتۀ پیامبر پس از نزول سـخن 

کـه فرمـود: »آیـا مـن بـر شـما بیشـتر از خودتـان والیـت  خـدای تعالـی »ای پیامبـر!...« ]مائـده/67[ 

یلـی از معنـای سـرودۀ  نـدارم« و هماننـد اینهـا ایـن تأویـل را برنمی تابـد. صاحبـان چنیـن تأو

یده اند: ابوطّیب غفلت ورز
که این صبح شب است آیا چشم جهانیان نور را نمی بینند؟« که بگویم  گیرم 

شاعر
عّزالّدیـن شـیخ حسـین بـن عبدالّصمـد بـن شـمس الّدین محّمـد بـن زین الّدیـن علـی 

بـن بدر الّدیـن حسـن ]بـن محّمـد[1 بـن صالـح بن اسـماعیل حارثـی َهْمدانی عاملـی جبعی، 

د )ص284( گذشت.)غ.(
ّ
که در همین مجل کفعمی است  1. این افزوده از نسب نامۀ شیخ 
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ک از زمان روزگار علوی، مجد و شـرافت  که به سـبب دوسـتی با عترت پا از خاندانی اسـت 

بـن  ی، حـارث  بـزرگ و اعتقـاد صحیـح جـّد  بـه سـبب همیـن  اسـت.  دوانـده  یشـه  ر آن  در 

عبـداهلل اعـور َهْمدانـی خارفـی1، در بـارۀ امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و دوسـت دارِی خالصـش نسـبت 

بـه او، حضـرت بـه او هنـگام وفاتـش بشـارت ]رسـتگاری[ داد.

خود عّزالّدین عاملی در نامه ای به شـاه طهماسـب در سـال 968 نسـبت داشـتنش به 

کـه آن را بـه خـّط خـودش دیـده ام. همـو در  ایـن دوسـت داِر علـوی َهْمدانـی را تصریـح نمـوده 

یـخ 19 جمادی  گردش شـیخ رشـیدالّدین بـن شـیخ ابراهیـم اصفهانـی به تار اجازه نامـه بـه شـا

األولـی سـال 971 و نیـز اجازه نامـه اش بـه ملـک علـی، به همیـن مطلب تصریح نمـوده؛ چنان 

سـامّرای  در  گزیـده  سـکنا  رازی،  محّمـد  میـرزا  حّجتمـان  شـیخ  تألیـف  اإلجـازات2  مسـتدرک  در  کـه 

مشّرفه، موجود است.

نیــز فرزنــدش، شــیخمان بهایــی در اجازه نامــه ای بــرای مــوال صفّی الّدیــن محّمــد قّمــی 

بــه ســال 1015 بــه همیــن انتســاب تصریــح نمــوده اســت. ]بحــار األنــوار: 146/109[ همو )الکشــکول، 

ــد: »ایــن ســخن را از نهــج البالغــه ]ص459[  گوی ــه ســال 1305: ص279 ]95/3 و 96[(  چــاپ مصــر ب

گردآورنــدۀ ایــن  کــه نامــه ای اســت از امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــه حــارث َهْمدانــی، جــّد  برگرفتــه ام 

کشکول.«

گزیدنـد. برخـی نیـز آن را حوتـی، منسـوب بـه  کوفـه سـکنا  کـه در  کـه تیـره ای اسـت از قبیلـۀ همـدان  1. منسـوب بـه خـاِرف 
کـه آن نیـز تیـره ای اسـت از همـدان. حـوت، خوانده انـد 

دهــای مســتدرک البحــار تألیــف شــیخ بزرگوارمــان رازی کــه کتابــی اســت ارزشــمند و گرانســنگ و پرحجــم 
ّ
2. یکــی از مجل

ــد 
ّ
کــرده و آن را در چندیــن مجل مــه مجلســی _ قــّدس ســّره _ افتــاده، تــدارک 

ّ
کــه آن چــه را از قلــم موالمــان عال و بــا شــکوه 

دهــای 
ّ
فراهــم شــده اســت. تنهــا صفحــات مســتدرک اجازاتــش بیــش از 2000 صفحــه اســت. مســتدرک دیگــر مجل

کــه در ایــن مجموعــۀ پربــار بنگــرد، آن را از همــه ســوی سرشــار و لبریــز از علــم  کنیــد! هــر  البحــار را بــر همیــن پایــه قیــاس 
کــه بیــان از آن  می یابــد و فضیلــِت جوشــنده را ال بــه الی آن می بینــد و هّمتــی بلنــد و دســت نیافتنــی را درمی یابــد 
درماَنــد و هّمت هــا از ادراکــش سســتی می گیــرد و بــا عبارت هــای ثنــا آمیــز و ســتایش بــار بــه نهایــت آن نمی رســد. ایــن 
کــه درخــور  گرداَنــد، تــا ابــد یــاد و یــادگاری جاودانــه نهــاده  کیــزه  ک و مــزارش را پا کــه خداونــد روحــش را پــا اثــر بــرای آن مــرد 

یــاد و ســپاس اســت.
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کـه بـه شـرح حـال عّزالّدیـن عاملـی یـا فرزندش شـیخ بهایی  افـزون بـر فرهنگ نامه هایـی 

که با عاملی هم روزگار  پرداخته اند، شـماری از اسـطوانه های شـیعه و اسـاتید و مشـایخ اّمت 

کنـون از برخـی یـاد  یـا نزدیـک بـه آن دوران بوده انـد، بـه همیـن انتسـاب تصریـح نموده انـد. ا

می کنیـم:

1. شیخمان شهید ثانی در اجازه نامه اش به عاملی در سال 941� ]بحار األنوار: 146/108[

ـِف المعالـم در درخواسـت اجـازه اش از عاملـی به سـال 983؛ چنان 
ّ
2. شـیخ حسـن مؤل

کـه در المسـتدرک آمده اسـت.

3. شـیخ ابومحّمـد بـن عنایـت اهلل مشـهور بـه بایزیـد بسـطامی ثانـی در اجازه نامـه اش بـه 

کرکی در سال 1004� ]بحار األنوار: 167/109[ سّید حسین 

4. سـّید ماجـد بـن هاشـم بحرانـی در اجازه نامـه اش بـه سـّید امیر فضل اهلل دسـتغیب در 

سـال 1023� ]بحار األنوار: 17/110[

 محّمدتقی مجلسـی 
ّ

 عبداهلل ُتْسـَتری در اجازه نامه اش به مال
ّ

 حسـن علی بن موال
ّ

5. مال

در سال 1034� ]بحار األنوار: 38/110[

محّمدتقـی   
ّ

مـال بـه  اجازه نامـه اش  در  نجفـی  شولسـتانی  علـی  شـرف الّدین  امیـر   .6

]32/110 األنـوار:  ]بحـار   �1036 سـال  در  مجلسـی 

 
ّ

ـِف المـدارک، در اجازه نامـه اش بـه مـال
ّ
7. سـّید نورالّدیـن عاملـی، بـرادر سـّید محّمـد مؤل

محّمدحسـن بـن محّمـد مؤمـن در سـال 1051� ]بحـار األنـوار: 25/110[

فهرسـت  در  دامـاد،  محّمدباقـر  امیـر  سـرورمان  دامـاد  عاملـی،  احمـد  سـّید  امیـر   .  8

طریق های روایتش از او. ]بحار األنوار: 152/109_154[

 محّمدتقـی مجلسـی در طریق هـای روایتـش از صحیفـۀ سـّجادّیه در سـه جـای 
ّ

9. مـال

یافـت   )]79 و   67 و   63/110 األنـوار:  ]بحـار   149 و   146 و  )ص145  بحاراألنـوار  إجـازات  بخـش  در  کـه 

یـزدی  کاشـف الّدین محّمـد   
ّ

مـال بـن  ابراهیـم  میـرزا  بـه  اجازه نامـه اش  در  نیـز همـو  می شـود. 
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کرباسـی اصفهانـی َهْمدانـی بـه سـال   محّمدصـادق 
ّ

بـه سـال 1063؛ و اجازه نامـه اش بـه مـال

مـه مجلسـی.
ّ

گردانش؛ و اجازه نامـه اش بـه فرزنـدش عال 1068؛ و اجازه نامـه اش بـه یکـی از شـا

بـه سـال  بـه امیـر ذوالفقـار  آقـا جمـال خوانسـاری در اجازه نامـه اش  بـن  آقـا حسـین   .10

1064� ]بحار األنوار: 85/110[

گیالنـی بـه سـال   محّمدباقـر در اجازه نامـه اش بـه مـوال محّمـد 
ّ

11. محّقـق سـبزواری مـال

 محّمدشـفیع بـه سـال 1085� ]بحـار األنـوار: 92/110[
ّ

1081؛ و اجازه نامـه اش بـه مـال

کاظمی در اجازه نامه اش به شـیخ نورالّدین محّمد بن شـاه  12. شـیخ قاسـم بن محّمد 

که در مسـتدرک اإلجازات آمده اسـت. کاشـانی به سـال 1095؛ چنان  مرتضی 

که در بخش إجازات  مه مجلسی در دو جای در ضمن بیان نکته ای سودمند 
ّ

13. عال

گردانش. ]بحار األنوار: 74/110[ بحاراألنوار )ص134( آورده؛ و نیز در ضمن چندین اجازه نامه برای شا

14. شیخ حسام الّدین بن جمال الّدین طریحی در اجازه نامه اش به شیخ محّمدجواد 

کاظمی در سـال هزار و نود و اندی.

ی در دو جـای از اجازه نامه اش  15. سـّید امیـر حیـدر بـن سـّید عالءالّدین حسـینی بیـرو

کرکـی. ]بحار األنـوار: 165/109[ بـه سـّید حسـین مجتهد فرزند سـّید حیدر 

مـه مجلسـی گویـد: »شـاید 
ّ

ی. عال گردان شـیخ بهایـی ضمـن روایـت از و 16. یکـی از شـا

او همـان سـّید حسـین بـن حیـدر کرکی باشـد.«

17. شـیخ محّمدحسـین میسـی عاملـی در اجازه نامـه اش بـه شـیخ ابوالحسـن شـریف 

عاملـی در سـال 1100�

18. شـیخ عبدالواحـد بـن محّمـد بورانـی در اجازه نامـه اش بـه شـیخ ابوالحسـن شـریف 

فتونی عاملی به سال 1103�

19. امیر محّمدصالح بن عبدالواسـع در اجازه نامه اش به شـیخ ابوالحسـن شـریف فتونی 

به سال 1107�
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بـه شـیخ ابوالحسـن  20. شـیخ صفّی الّدیـن بـن فخرالّدیـن طریحـی در اجازه نامـه اش 

شـریف فتونـی بـه سـال 1111 و نیـز در چندیـن اجازه نامـۀ دیگـرش.

شـیخ جعفـر خّطـی بحرانـی1 )د.1028( در قصیـده ای که در اسـتقبال از رائّیۀ شـیخمان 

گفتـه و شـیخ بهایـی نیـز بـر آن تقریـظ نوشـته، بـه همیـن  ی را مـدح  بهایـی سـروده و در آن، و

کـرده و گفتـه اسـت: یـن اشـاره  نسـب زّر
کــه دســت انــکار نتوانــد آن را روی بــه دیگــر  کــه وصــّی ایشــان را ســتود؛ چنــان  ای فرزنــد آنــان 

ســوی ]= نکوهــش[ بگردانــد!

کــه از دوســتانش جــز  خ داد و بــه هنــگام ســخت شــدن جنــگ آنــگاه  ایــن ســتایش در صفیــن ر
کننــده نیافــت؛ فــرار 

گرد آتش، به سوی مرگ می شتابند؛ که اینان سپاه جنگند و همچون پروانه بر  دید 

گویــی جنــگ را آبشــخور حیــات ابــدی  کــه  و چنــان بــه نــدای فراخــوان نبــرد می شــتابند 
می ســتاند[. را  آن  ]و  می نوشــد  را  زندگی شــان  کــه  آن  بــا  می داننــد،  خویــش 

نیام هــای شمشیرهاشــان را پراندنــد و ]بــه جــای تکیــه بــر نیام هــا[ بــر ســر دشــمنان تکیــه 
کــرده بودنــد، گنــاه و بــدکاری پیشــه  گشــته،  کــه از حــق دور  می کردنــد 

و پــای بــر زمیــن فشــردند و زانــو زدنــد و زانــو بنــد بــر زانــوان خــود پیچیدنــد، همچــون قربانــی 
کــه در برابــر قصــاب بــه زانــو نشــانند. حــج 

کاری  در ایــن حــال، امــام بــه ســبب رضایــت از ایشــان، روحــش شــاد گشــت و چشــم او را ]بــا فــدا
خــود[ روشــن ســاختند چــه روشــن ســاختنی! پــس دربــارۀ ایشــان گفت:

کلم حضــرت را نقــل و بیــان  گــر مــن بــر در بهشــت دربــان بــودم...« چنانکــه اخبــار صحیــح  »ا

کــرده اســت.

کـه قهرمـان مجاهـد،  در ایـن جـا، بـه وضـع قبیلـۀ همـدان در نبـرد صّفیـن اشـاره دارد 

حـارث جـّد عّزالّدیـن عاملـی، در میانشـان حضـور داشـت و امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در سـتایش 

کسـی جـز خـدا را یـاری  آنـان فرمـود: »ای جماعـت همـدان! شـما سـپر و نیـزۀ مـن هسـتید و 

کسـی جـز او را اجابـت ننموده ایـد.« نکـرده و 

1. شرح حال وی در سالفة العصر ]ص524-526[ و أنوار البدرین ]ص112[ یافت می شود.
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گفتند. گروهی شهسوار و بزرگوار از مردم َهْمدان مرا لبیک  من ]برای نبرد[ فرا خواندم پس 

کر«  گیــر از جنــگ نبودنــد چــه »شــا کنــاره  کــه روز نبــرد هیچکــدام   همــان شهســواران َهْمــدان 
و چه »شبام«.1

گاه درگیــر شــدن ســپاهیان،  کــه بــه  و بــا نیزه هــا و شمشــیرهای برنــده چنــان رزم می کردنــد 
ــۀ آتــش اســت. گویــی زبان

کــه زینتشــان می بخشــد و نیــز ســر ســختی ای اســت هنــگام  ــدان را اخــلق و دینــی اســت  َهْم
کــه ســتیز شــدت یابــد و جــّدی شــود؛  رویارویــی بــا دشــمن؛ آنــگاه 

گفتــار  کفایــت و یاری رســانی و  و نیــز سرســختی و جّدیتــی و صــدق نیــت و اخــلص در نبــرد و 
گنــاه. دور از 

ک  گــردی، آســوده و برخــوردار از خدمــت و خــورا هــرگاه بــه خانــۀ ایشــان درآیــی تــا مهمانشــان 
شــب را بــه صبــح مــی آوری.

کــه در هــر هنگامــۀ نبــرد، بــرای دشــمنان زهــِر  خداونــد بهشــت را پــاداش مــردم همــدان ســازد 
]ُکشــنده[ اند.

گر بر دِر بهشــت دربان بودم، به مردم همدان می گفتم: »با امن و ســلمت، درآیید!« پس ا

)کتـاب صّفیـن نصـر بـن ُمزاِحـم، چـاپ مصـر: ص310 و 496 ]ص274 و 437[؛ شـرح نهـج 

البالغه تألیف ابن ابی الحدید: 492/1؛ 294/2 ]217/5؛ 78/8[(

اصحـاب  از  کـه  اسـت  َهْمدانـی  حـارث  واالمقـام،  خانـدان  ایـن  شـرافت  بنیانگـذار 

امیرالمؤمنین؟ع؟ و فنانِی در دوستی وی و فقیه بزرگ در میان شیعیانش و یکی از برجستگان 

جهان بوده اسـت. شـماری از بزرگان اهل سـّنت او را سـتوده اند.2 َسـْمعانی )األنسـاب ]305/2[( 

ذیـل لقـب خارفـی، از او یـاد کـرده و وی را غلـّوورز در تشـّیع خوانـده اسـت. ابن  ُقَتیبـه )المعـارف: 

ص306 ]ص624[( او را از شـیعیانی در شـمار صعصعـة بـن صوحـان و َاْصَبـغ بـن ُنباتـه و جـز آن 

دو شمرده است. ذهبی )میزان اإلعتدال: 202/1 ]435/1[( شرح حالش را آورده و او را از دانشوران 

بـزرگ در میـان تابعیـن خوانـده اسـت. همـو و ابن َحَجـر )تهذیـب الّتهذیـب: ص145 ]126/2[( از 

کر« و »شبام« نام دو تیره از قبیلۀ َهْمدان است. )ن.( 1. »شا

کیـن می ورزنـد و در پـی بدگویـی از شیعیانشـان هسـتند، از ایـن زمـره بیروننـد و بـه او  ک  کـه بـه عتـرت پـا گروهـی  2. البّتـه 
کـه در نظـر ژرف کاوان بهایـی نـدارد. نسـبت هایی دروغیـن و یـاوه داده انـد 
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ابوبکـر بـن ابـی داوود نقـل کرده انـد: »حـارث فقیه تریـن مـردم، داناتریـن مـردم بـه علم حسـاب، و 

عالم تریـِن مـردم بـه مسـائل ارث بـود و مسـائل ارث را از علـی؟ع؟ آموخـت.« در خالصـة تهذیـب 

الکمـال )ص85 ]184/1[( آمـده: وی یکـی از بـزرگان شـیعه خوانـده شـده اسـت.

از  کـه  کـرده  نقـل  شـعبی  از  َبـّزاز،  ابو ُعَمْیـر  از  سـندش  بـا  ]ص81[(  )ص59  کّشـی  رجـال 

گفـت: ›ای اعـور! چـه  حـارث اعـور شـنیده اسـت: »شـبی نـزد امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ رفتـم. 

گفتم: ›ای امیرالمؤمنین؛ به خدا سـوگند! دوسـتی ات مرا  کشـانده اسـت؟‹  امری تو را اینجا 

بـه ایـن جـا کشـانید.‹ گفـت: ›هـال که سـخنی بـا تو گویم تا شـکر این دوسـتی را بگذاری. هال 

کـه مـرا دوسـت بـدارد، نمی میرد و جانش بیرون نمی شـود، مگـر آن گاه که مرا ببیند،  بنـده ای 

آنگونـه کـه دوسـت دارد؛ و بنـده ای کـه مرا دشـمن بـدارد، نمی میرد و جانش بیرون نمی شـود، 

گویـد: »سـپس شـعبی بـه مـن  کـه خـوش نـدارد.‹« َبـّزاز  گونـه ای  کـه مـرا ببینـد بـه  مگـر آن گاه 
یانت نرساَند.‹«1 که دوستی علی سودت ندهد و دشمنی اش ز گفت: ›بدان 

شــیخ ابوعلــی پســر شــیخ الّطائفه ابوجعفــر طوســی )األمالــی: ص402 ]ص625[( بــا ســندش 

کاملــی2، از َاْصَبــغ بــن ُنباتــه روایــت نمــوده اســت: »حــارث  از جمیــل بــن صالــح، از ابوخالــد 

کــه مــن نیــز میانشــان بــودم، نــزد امیرالمؤمنیــن علــی بــن  گروهــی از شــیعیان  َهْمدانــی همــراه بــا 

ابی طالــب؟ع؟ درآمــد. بیمــار بــود و هنــگام راه رفتــن قامتــش خــم می شــد و عصای ســرکجش 

ــی  ی جایگاه ــزد و ــارث ن ــود _ و ح ی نم ی رو ــه و ــن؟ع؟ ب ــر المؤمنی ــد. امی ــن می کوبی ــر زمی را ب

ویــژه داشــت _ . و فرمــود: ›ای حــارث! در چــه حــال هســتی؟‹ پاســخ داد: ›ای امیرالمؤمنیــن! 

بــِد روزگار بــه مــن رســیده و جــدال و ســتیز میــان یــاران و زیردســتاِن تــو بــر در خانــه ات، بــر ســوز 

گفــت:  گفــت: ›جــدال و ســتیز آنــان در چیســت؟‹  گــداِز اندوهــم افــزوده اســت.‹ حضــرت  و 

کــه مربــوط بــه جایــگاه تــو اســت. برخــی افــراط و غلــّو می ورزنــد؛  ›در بــارۀ مقــام تــو و ابتالهایــی 

1. ایـن سـخن شـعبی بـا گفتارهـای فـراوان و نیکـو از پیامبـر بـزرگ در بـارۀ دوسـتی و دشـمنی بـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ناسـازگار 
دهـای همیـن کتـاب آورده ایـم و خواهیـم آورد، بنگرید.

ّ
اسـت. بـه آن چـه در مجل

2. درسِت آن، کابلی است.
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ــاده و  ــد و شــبهه افت ــه تردی ــز ب ــد؛ و جماعتــی نی کوتاهــی می کننــد و دشــمنی می ورزن گروهــی 

کــه  کــن! هــال  گفــت: ›ای َهْمدانــی! بــس  نمی داننــد در امــر جنــگ پیــش آینــد یــا پــس رونــد.‹ 

گــروه میانه انــد و غلــّوورزان بــه آنــان بازمی گردنــد و فرومانــدگان بــه آنــان  بهتریــن شــیعیان مــن 

می پیوندند.‹

حـارث گفـت: ›پـدر و مـادرم فدایـت بـاد! کاش زنـگار را از دل هـای ما مـی زدودی و ما را 

در کارمـان بصیـرت می بخشـیدی!‹ علـی پاسـخ داد: ›بـس کـن؛ چـرا که تو کسـی هسـتی که 

امـر بـر تـو مشـتبه شـده اسـت. دیـن خـدا را بـا مـردان نتـوان شـناخت، بلکـه بـا نشـانۀ حـق باید 

شـناخت. حـق را بشـناس؛ اهـل حـق را نیـز خواهـی شـناخت. ای حـارث! حـق نیکوتریـن 

گـوش  گاه می کنـم؛ پـس  کننـدۀ سـخن حـق، مجاهـد اسـت. تـو را از حـق آ گفتـار؛ و آشـکار 

گاه  خویـش را بـه مـن بسـپار و سـپس آن دسـته از یارانـت را کـه از خطر انحـراف ایمنند، از آن آ

که وقتی هنوز آدم]؟ع؟[  کن. هال من بندۀ خدا و برادر رسـولش و نخسـتین صّدیق او هسـتم 

میـان روح و تـن بـود، پیامبـر را تصدیـق نمـودم. نیـز مـن در میـان اّمتتـان بـه حـق نخسـتین 

ویـژه  یـار  مـن  هـال  حـارث!  ای  هسـتیم.  واپسـین ها  و  نخسـتین ها  از  مـا  هسـتم.  او   صّدیـق 

کـه ]فهـِم[1 قـرآن و رأی  و برگزیـده و همتـا و وصـّی و دوسـت و تنهـا همـدم نجـوا و راز او هسـتم 

مـن  بـه  کلیـد   1000 اسـت.  مـن  بـا  و سـبب ها]ی هسـتی[  روزگاران  مردمـاِن  دانـش  و  قطعـی 

]زندگانـی  دوره   1000000 بـه  در  هـر  و  می گشـاید  راه  در   1000 یکـی  هـر  کـه  اسـت  شـده  سـپرده 

مردمـان[ بـاز می شـود. افـزون بـر ایـن بهره هـا، با شـب قدر مدد گشـته ام و همۀ این هـا برای من 

کـه ایـن امانـت به او سـپرده شـود، جریان دارد تا هنگامی که شـب و روز  و هـر یـک از خاندانـم 

جـاری اسـت و تـا آن کـه خداونـد زمیـن و هـر چـه را بـر آن اسـت، میـراث می َبرد ]و جهـان پایان 

جان هـا!  پدیدآورنـدۀ  و  دانـه  شـکافندۀ  بـه  سـوگند  می دهـم:  مـژده  را  تـو  حـارث!  ای  یابـد[. 

کـرده و می شناسـند: هنـگام مـرگ و بر ُپل  دوسـت مـن و دشـمن مـن مـرا در چنـد جـای دیـدار 

صـراط و هنـگام قسـمت بندی.‹ پرسـیدم: ›مـوالی مـن! قسـمت بندی ها چیسـت؟‹ پاسـخ 

1. این واژه از چاپ سنگی األمالی افزوده شد.)غ.(
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داد: ›قسـمت بندی بـرای ورود بـه آتـش! آن را بـه درسـتی قسـمت می کنـم و می گویـم: ایـن 

دوست من است و این دشمن من.‹

گفـت: ›ای حـارث! دسـت تـو را  گرفـت و  سـپس امیرالمؤمنیـن؟ع؟ دسـت حـارث را 

کـه از رفتـار حسـودان قریـش  گرفـت و در حالـی  کـه رسـول خـدا؟ص؟ دسـت مـرا  گرفتـم، چنـان 

کـه قیامـت رسـد،  کـرده بـودم، بـه مـن فرمـود: “هنگامـی  ی شـکایت  و منافقـان بـا خـودم نـزد و

یسمانی یا دامانی _ یعنی دستاویزی _ از خداونِد متعال صاحب عرش به دست می گیرم؛  ر

و تـو ای علـی! دامـاِن مـرا در دسـت خواهـی گرفـت و خاندانـت دامـاِن تـو را به دسـت خواهند 

کـه[ خداونـد بـا  داشـت و شـیعیان شـما دامان تـان را بـه چنـگ می گیرنـد.” پـس ]می اندیشـی 

کـرد و پیامبـر بـا وصـّی خـود چـه نمایـد از دسـتگیری و  پیامبـِر ]پناهنـدۀ بـه خـود[ چـه خواهـد 

کـه دوسـت  کـه تـو همـراه هـر  گیـر؛  پنـاه دادن؟ ای حـارث! اندکـی از ایـن حقیقـت بلنـد را فـرا 

کنـی _ یـا: هـر چـه فرادسـت آوری _ نصیبـت  داری، خواهـی بـود و هـر چـه را بـا خـدا معاملـه 

کـه از  ی سـه بـار بیـان نمـود. حـارث برخاسـت و در حالـی  خواهـد شـد.‹ ایـن جملـۀ اخیـر را و

گفـت: ›بـه پـروردگارم سـوگند! از ایـن پـس دیگـر پـروا نـدارم  شـادمانی ردایـش را فرامی کشـید، 

کـه چـه هنـگام بـه دیـدار مـرگ روم یـا مـرگ بـه دیـدار مـن آید.‹«

جمیل بن صالح گوید که سّید بن محّمد در نامه اش خطاب به وی چنین سروده است:
سخن علی به حارث مایۀ شگفتی است و چه بسیار آن سخن، نکته های شگفت در بردارد.

کــه بمیــرد، مــرا روبــروی خــود بینــد، خــواه مؤمــن باشــد  گفــت: »ای حــارث َهْمدانــی! هــر  بــه او 
و خــواه منافــق.

کردارش می شناسم. چشمش، مرا شناسد و من نیز او را با وصف و نام و 

تو نیز بر صراط مرا خواهی شناخت. پس از هیچ افتادن و لغزشی بیم مورز!

که در شیرینی، پنداری عسل است. در تشنه کامی ات تو را چنان شربتی خنک دهم 

گــذار  گویــم: ایــن مــرد را وا و چــون آتــش نمایانــده شــود تــا مردمــان بــر آن عرضــه شــوند، بــه آن 

و بــه خــود مپذیــر!

که با رشته ای به ریسمان وصّی پیوسته است.« گذار و به وی نزدیک مشو؛  او را وا
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کـه ذهبـی )میـزان اإلعتـدال ]437/1[( و ابن َحَجـر )تهذیب الّتهذیـب: 147/2 ]127/2[(  چنـان 

هب: 73/1 
ّ

یـخ نگار )شـذرات الذ بـه نقـل از ابن  ِحّبـان ]کتـاب المجروحیـن: 222/1[ و عبدالحـّی تار

]290/1[( آورده انـد، حـارث َهْمدانـی بـه سـال 65 درگذشـت. پـس ایـن سـخن خالصـة تهذیـب 

ی بـه سـال 165 درگذشـته، صحیـح نیسـت. کـه و الکمـال )ص58 ]184/1[( 

یــم، یکــی از  کــه شــرح حالــش را در دســت دار و اّمــا شــیخمان حســین عّزالّدیــن عاملــی 

کالم و شــاخه های دانــش  برجســتگان شــیعه و فقیهــان ســرآمد ایــن طایفــه در فقــه و اصــول و 

یاضــی و ادبّیــات اســت و از پدیده هــای نیکــوی ایــن ســده بــوده و روشــنای درخشــنده  ر

ی  و روزگار  دانشــوران  آن.  کرانه هــای  در  پیچیــده  خــوش  بــوی  و  قــرن  ایــن  پیشــانِی   بــر 

و روزگاران پســین، بــه ســرآمدی اش در دانش هــا اعتــراف نموده انــد. اســتادش شــهید ثانــی در 

ــِف الحدائــق 
ّ
ی بــه ســال 941 _ کــه در کشــکول شــیخمان بحرانــی ]202/2[ مؤل اجازه نامــه اش بــه و

ــده در  گزی ــده در اخــّوت و  ــی و برگزی ــرادر ایمان ــا بعــد؛ ب ــاد شــده _ آورده اســت: »و اّم الناضــره ی

ک  دیــن و فرارفتــه از نشــیب تقلیــد بــه اوج یقیــن، شــیِخ امــام، دانشــور یگانــه، دارای جــان پــا

ی اســالم و مســلمانان،  ــازو ک انســانی، ب پیراســته و هّمــت خیره کننــدۀ بلنــد و اخــالق تابنــا

کان،  کامــل ذو فنــون و عصــارۀ پــا عــّزت دنیــا و دیــن، حســین فرزنــد شــیِخ صالــح عالــم عامــِل 

ــه جبعــی _ کــه خداونــد او را  شــیخ عبدالّصمــد بــن شــیِخ امــام شــمس الّدین محّمــد، مشــهور ب

کــه همــۀ  کســانی اســت  ســعادتمند و ســعادتش را پیوســته و دشــمنان و مخالفانــش را ســرکوب فرمایــد! _ از 

کــرده و بیــدارِی روزهــا را بــه احیــای شــب ها  وجــودش را در جســت و جــوی واالیی هــا ســپری 

گشــته و بــا برتــری اش،  کــه در تاختن هــای در میــدان مســابقه پیشــتاز  پیونــد داده تــا آنجــا 

جایــزۀ مســابقه را از همســاالن و همگنانــش بدســت آورده اســت. برهــه ای از روزگارش را بــه 

کامل تریــن بهــره و بیش تریــن ســهم را از آن برگرفتــه و نــزد  گرفتــن ایــن دانــش ســپری نمــوده و  فرا

کتابهایــی خوانــده و دانــش آموختــه اســت ... .« ایــن ضعیــف نیــز 

در  ی،  بیـــرو حســـینی  عالءالّدیـــن  ســـّید  بـــن  حیـــدر  امیـــر  ســـّید  ی،  و هـــم روزگار 
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ـــت:  ـــتوده اس ـــن س ـــی را چنی ـــن عامل ـــی، عّزالّدی کرک ـــد  ـــین مجته ـــّید حس ـــه س ـــه اش ب اجازه نام

»شـــیخ امـــام زاهـــد عابـــد عامـــل عالـــم، برگزیـــدۀ فضـــالی جهـــان، عصـــارۀ فقهـــای بـــزرگ، فقیـــه 

ی اســـالم و مســـلمانان، عـــّزت دنیـــا و دیـــن حســـین فرزنـــد شـــیِخ  اهـــل بیـــت؟مهع؟، بـــازو

عالم...« ]بحار األنوار: 165/109[

ـم، 
ّ
بـزرگ، اصولـی، متکل ی فاضلـی دانشـور،  آمـده اسـت: »و العلمـاء ]109/2[  یـاض  ر در 

فقیه، محّدث، و شـاعری چیره دسـت در سـرایش چیسـتان بود و خطاب به فرزندش بهایی 

گفتـه و هـر دو  کـه فرزنـدش نیـز آن هـا را بـه شـیوه ای نیکوتـر پاسـخ  چیسـتان های مشـهور دارد 

مشـهور و در ُجنگ هـا یافـت می شـوند.«

گردان فرزنـدش بهایـی، رسـاله ای دارد در احـوال استادش]شـیخ  رعلـی، از شـا
َ

 ُمَظّف
ّ

مـال

کـه در آن آمـده اسـت: »پـدر اسـتاد مـا، در روزگار خـود از نـام آوران و عالمـاِن برجسـته  بهایـی[ 

گرامـی و در آموختـن دانش هـا و معـارف و پژوهـش در مطالـب  در شـمار دانشـوران و فقیهـان 

کـه در دانـش  گفـت  اصـول و فـروع دیـن، همـراه و هم عصـر شـهید ثانـی بـود. حّتـی می تـوان 

ی دارای تألیفاتـی در  یاضـی، در روزگار خـود همتایـی نداشـت. و حدیـث و تفسـیر و فقـه و ر

ایـن زمینه هـا نیـز بـوده اسـت.«

گویـد:  گرد فرزنـدش بهایـی، در نظـام األقـوال فـی أحـوال الّرجـال   نظام الّدیـن محّمـد، شـا
ّ

مـال

یگانـه  و  دانشـور  اسـتادی  َهْمدانـی،  حارثـی  جبعـی  محّمـد  بـن  عبدالّصمـد  بـن   »حسـین 

کـه  ک پیراسـته و هّمـت خیره کننـدۀ بلنـد، پـدر شـیخمان و اسـتادمان و آن  و دارای جـان پـا

در دانش ها پشـتوانۀ ماسـت _ خداوند سـایۀ واالپایه اش را مسـتدام دارد! _ بوده و از بزرگ ترین مشـایخ 

یخ  گاه از تار ی عالمی فاضـل و آ ک فرماید! و مـا بـه شـمار مـی رود. خداونـد روان شـریفش را پـا

کتاب های  و چیره دست در لغت در نکات نادر و ضرب المثل حاضر الذهن بوده و قراءت 

حدیث در سرزمین عجم را دیگربار احیا نمود. تألیفاتی ارجمند و رساله هایی نیکو دارد.«

در أمـل اآلمـل ]74/1[ آمـده اسـت: »دانشـوری چیره دسـت و محّقـق و نکته سـنج و ماهـر و 
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گردان فاضـل  جامـع علـوم و ادیـب و نویسـنده و شـاعری بزرگ مرتبـه و واالمقـام و ثقـه و از شـا

شـیخمان شـهید ثانـی بوده اسـت ... .«

کـه در اجازه نامه ها و فرهنگ نامه های شـرح حال  گفتارهـای دیگـر در بـارۀ او نیـز هسـت 

یافت و  کنـده اسـت. شاهنشـاه ایـران در آن روزگار، شـاه طهماسـب صفـوی، فضـل او را در پرا

ی تحمیـل نمـود و مقـام شیخ االسـالمی قزویـن  ی تقدیـر و بزرگداشـت، مقام هایـی را بـر و از رو

یـس و بهره رسـانی  کرسـی تدر ی سـپرد و  بـه و را  گاه هـرات  و سـپس خراسـان مقـّدس و آن 

کرکی، او را بر بسـیاری از هم روزگارانش مقّدم  علمی را به او وانهاد و پس از اسـتادش محّقق 

کشـید و پرچم هـای آن دو را برافراشـت و چنـدان  ی بـار علـم و دیـن را بـر دوش  می داشـت. و

ی  یـخ بـه سـبب همـۀ این هـا یـادی نیکـو از و کـرد. پـس تار کـه افـزون بـر آن نتـوان  یـج نمـود  ترو

از  یکـی  اسـت.  آن  سـطرهای  درخشـش  و  صفحـات  روشـنایی  مایـۀ  کـه  نمـود  جـاودان 

ی عطا فرمود و او را بدان سـبب بر بسـیاری از بندگانش  که خدای سـبحان به و ویژگی هایی 

آیـد  شـمار  بـه  فضایـل  همـه  آن  میـان  از  فضیلتـش  بزرگ تریـن  تـا  می سـزد  و  بخشـید   برتـری 

کـه پرچـم تشـّیع را در  کـه همپـای روزگار درخـور شـکر اسـت، آن اسـت  کار او اسـت  و برتریـن 

ی بـه سـعادت هدایـت و راه  هـرات و نواحـی آن برافراشـت و مردمـی بسـیار بـا ارشـاد اثرگـذار و

ی نموده اند. راستی و درستی دست یافتند و از صراط راست و مستقیم پیرو

استادانش و روایتگران از او
گروهی از برجسـتگان شـیعه و اسـتادان  یم، از  که شـرح حالش را در دسـت دار شـیخ ما 

دانـش، روایـت می کنـد که برخـی عبارتند از:

گرفـت. ]بحـار األنـوار:  کـه عاملـی از او دانـش فرا 1. شـیخ بـزرگ مـا زین الّدیـن شـهید ثانـی 

]146/108

کرکی عاملی. 2. سّید بدرالّدین حسن بن سّید جعفر اعرجی 

ِف معالم الدین، فرزند شهید ثانی.
ّ
3. شیخ حسن مؤل
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4. سّید حسن بن علی بن شدقم حسینی مدنی.

کسان از او روایت می کنند: نیز این 

1. سّید امیر محّمدباقر استرآبادی، مشهور به »داماد«. ]بحار األنوار: 87/109[

کـه از طریـق اجـازۀ نگاشـته شـده در سـال  2. شـیخ رشـیدالّدین بـن ابراهیـم اصفهانـی 

کـرده اسـت. 971 از او روایـت 

3. سـّید شـمس الّدین محّمـد بـن علـی حسـینی، مشـهور بـه ابن ابی الحسـن؛ چنان که 

یخ 1075 آمده اسـت. مـه مجلسـی بـه سـّید نعمـت اهلل جزایـری بـه تار
ّ

در اجازه نامـۀ عال

بـه سـّید حسـین  کـه در اجازه نامـه اش  ی؛ چنـان  بیـرو 4. سـّید حیـدر بـن عالءالّدیـن 

األنـوار: 165/109[ ]بحـار  اسـت.  آمـده  کرکـی 

که در اجازه نامه اش به سـّید حسـین  5. شـیخ ابومحّمد بن عنایت اهلل بسـطامی؛ چنان 

کرکی آمده اسـت. ]بحار األنوار: 167/109[

که در بخش إجازات بحاراألنوار )ص134 و 135( آمده است.  معانی تبریزی؛ چنان 
ّ

6. مال

کـه در بخـش إجـازات بحاراألنـوار )ص135(  7. میـرزا تاج الّدیـن حسـین صاعـدی؛ چنـان 

آمده اسـت.

ِف معالم الدین؛ چنان که در اجازه نامۀ امیر شـرف الّدین شولسـتانی 
ّ
8 . شـیخ حسـن مؤل

 محّمدتقی مجلسـی آمده اسـت. ]بحار األنوار: 32/110[
ّ

به مال

کـه بـا اجازه نامـۀ یـاد شـده در أعیـان الّشـیعه )260/26 ]63/6[( از او روایـت  9. ملک علـی 

کرده است.

]بحـار  ابوتـراب شـیخ عبدالّصمـد.  و  بهایـی  فرزنـدان برجسـته اش، شـیخمان  و 11.   10

األنوار: 189/108[

نیـز سـّید عالءالّدیـن محّمـد بـن هدایت اهلل حسـنی خیروی به سـال 967 نـزد وی قراءت 

کرده اسـت. حدیث 
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آثار یا افتخارات او
گرانبها از جمله: از آثار یا افتخاراتش تألیف هایی است 

2� دو شرح بر الفّیۀ شهید� 1� شرحی بر قواعد�   

4� الّرسالة الوسواسّیه� 3� الّرسالة الّطهماسبّیه در فقه�  

6� وصول األخیار إلی أصول األخبار� 5� رساله ای در وجوب نماز جمعه�  

8 � حاشیه بر اإلرشاد� 7� الّرسالة الّرضاعّیه�   
10� رسالة فی الّرحله�2 9� رسالۀ مناظرة مع علماء حلب�1  

12� رسالة الّطهارة الّظاهرّیة و القلبّیه� 11� رساله ای در عقاید�   

14� الغرر و الّدرر� 13� رساله ای در میراث�   

16� رساله ای در بارۀ واجبات� 15� رسالة فی تقدیم الّشیاع علی الید� 

18� رساله ای در موضوع قبله� 17� تعلیقات علی الّصحیفه السجادیة� 

20� درایة الحدیث� 19� دیوان شعر�   

ی[�
ّ
مه ]حل

ّ
22� حاشیه ای بر الخالصه تألیف عال 21� األربعین�    

23� رسالة فی جواز استرقاق الحربّی البالغ حال الغیبه� 

24� رسالة تحفة اهل اإلیمان فی قبلة عراق العجم و خراسان�

25� رسالة فی وجوب صرف مال اإلمام؟ع؟ فی أّیام الغیبه� 

27� رسالة فی عدم طهر البواری بالّشمس� 26� جواب عّما أورد علی حدیث نبوی�3 

1. وی سـفرهایی بـا تالش هـای سـتودنی و مواضـع ]و عملکـردی[ درخـور سـپاس بـرای مصالـح اّمـت و در جهـت تـالش 
در زمینـۀ برنامه هـای دیـن و مذهـب داشـت. ایـن رسـالۀ او پراکنده هـای همین کوشـش و تـالش را دربـردارد. بنگرید به: 

أعیـان الّشـیعه تألیف سـرورمان امیـن ]64/6[�

گسترده از آن را در أعیان الّشیعه )248/26 ]64/6[( می یابید. که بخشی  گرانبها در موضوع امامت  2. رساله ای است 

3. مقصـود ایـن حدیـث پیامبـر؟ص؟ اسـت: »مـن از دنیـای شـما سـه چیـز را دوسـت مـی دارم: زن، عطـر، و نـور چشـمم نمـاز 
است.«
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والدت و وفات وی
شـیخ مـا در آغازیـن روز محـّرم الحـرام سـال 918 زاده شـد و در هشـتم ربیـع االّول سـال 

ی 66 سـال و دو مـاه و هفـت  ـی از منطقـۀ َهَجـر در بحریـن درگذشـت. و
ّ
984 در آبـادی مصل

کـرد. فرزنـد ارشـدش، شـیخمان بهایـی، در سـوگ او چنیـن سـروده اسـت: روز عمـر 
کــه ســلمایش کجــا اســت. و آن شــنزاران را از جرعه هــای  کــن و از آن بپــرس  بــر ویرانه هــا درنــگ 

اشکت سیراب ساز!

بــه هــر عرصــۀ آن ویرانه هــا نظــر بگــردان و از عطــر خــوش جــای جــاِی آن جــان خویــش را 
شــادی و آســایش بخــش!

کــه بــر آن[ ویرانه هــا ]رفتــه[ از دســتت رفتــه باشــد، منظــره و بــوی خــوش دیــار  گــر خبــِر ]آنچــه  ا
از دســتت نــرود.

کــه  بــر طــل فخــر می فروشــد و دیــار انســی اســت  کــش  کــه خا آن  جــا دیــار فضیلتــی اســت 
گوهر است. شنریزه اش 

کن بودنــد، یــورش آورد و هــم ایشــان و هــم آبــادی  کــه در ایــن دیــار ســا حــوادث روزگار بــا آنــان 
ایــن ســرزمین را از میــان بــرد.

کــه  کــه ابــر مــرگ آنهــا را در خــود پیچیــد؛ و خورشــیدهای فضیلــت  آنــان ماه هــای تمــام بودنــد 
ک آنهــا را پوشــاند. ابــر خــا

می کنــد  نوحــه  آنــان  بــر  دیــن  و  می گریــد  ایشــان  بــر  حســرت  و  بی تابــی  بــا  شــکوه  و   مجــد 
و فضیلت ]با اندوه[ از مرگشان خبر می دهد.

کوتاه بود و چه شیرین! گذشت؛ چه  که در سایۀ ایشان  چه خوب و خوش بود زمانه ای 

کــه گذراندیــم و پــس هیچــگاه از آن یــاد نشــود مگــر آن کــه یادش دل عاشــقان  روزگار انســی بــود 
را می شــکافد.

کــه پــس از شــما بــه  گزیدیــد! وای بــر دل مــن  کردیــد و در »َهَجــر« وطــن  کــوچ  کــه  ای ســرورانم 
گشــت وای! رنــج و انــدوه مبتــل 

ــه پیــش  کــه در خیــف ب گذشــت و خوشــا روزهایــی  کــه در آن حریــم  ــی  خوشــا شــب های وصل
ــم. گذراندی ــم و  راندی

کــه بــا خــود شــما بســی  گریبــان مجــد شــکافت و ارکانــش شــکاف برداشــت  از فــراق شــما 
بــود! اســتوار  و  نیرومنــد 
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از کوه های بلند دانش، بلندترین آن فرو و استوارترین کوه های بلند بردباری ویران گشت.

ای خفتــه در »مصّلــی« از آبادی هــای هجــر! از جامه هــای رضــوان ]الهــی[ از پســندیده ترین 

آن بــر تــو پوشــانده بــاد!

کــه هــر ســه شــبیه   ای دریــا! در بحریــن ]= دو دریــا[ آرمیــدی و خــود ســومین آن هــا شــدی 

و همانند یکدیگر بودید؛ 

کرم و خوشگواری و شیرینی، از آن دو برتری. که تو در بخشندگی و سرشاری و  سه دریایی 

گرانمایه تر اســت. تو نیز همان مرواریدهای آن دو را داری؛ اّما مروارید تو عالی تر و 

کــه بــه شــرافت بــر ســر ســتارۀ »ســها« نهــاده شــدی! تــو را نیکوتریــن باران هــای آغــاز  گامــی  ای 
کنــد! بهــار ســیراب 

ک ترین درودهای خدا بر تو باد! که بلندایت برتر از آسمان است، پا ای آرامگاهی 

تابنده ترین خورشــید فضیلت و واالترین معارف و نشــانه های دین در تو نهان اســت؛

کوههای بلند جوانمردی. و نیز واال مرتبه ترین و نیکوترین و استوارترین 

که تو خود، از واالیی باالترینش را در بر داری. پس دامن واالیی بر فلک برین برکش؛ 

ک، قمریان خوانند، سلم خدا بر تو باد! که بر شاخساران درختان سایه گستر ارا مادام 

ی شعر سروده اند.« گوید: »جمعی از شاعران در سوگ و یاض العلماء ]112/2[  ِف ر
ّ
مؤل

کـه بـه اسـتقباِل قصیـدۀ ُبـردۀ بوصیـری رفتـه و در آن،  عّزالّدیـن عاملـی قصیـده ای دارد 

کـه چنیـن آغـاز می شـود: پیامبـر بـزرگ و جانشـینش صّدیـق بـزرگ را سـتایش نمـوده 
گل بابونــه  گشــته، مرواریــد اســت یــا نرگــس یــا  کــه بــه خنــده نمایــان  ایــن دندان هــای آراســته 

گیــاِه خوشــبوی »َبشــام1«؟2 در میــان دو ردیــف 

ـِف أعیـان 
ّ
کـه سـرورمان مؤل و ایـن قصیـده ای اسـت بلنـد نزدیـک بـه 129 بیـت اسـت 

الّشـیعه ]65/6[ بـه 69 بیـت از آن دسـت یافتـه و تعـداد ابیاتـش را همین دانسـته و پاره ای از آن 

کـرده اسـت. را یـاد 

که از چوبش مسـواک  که درختی اسـت خوشـبوی  1. در متن به ضرورت شـعری »َبشـم« آمده، ولی »َبشـام« درسـت اسـت 
سازند. )ن.(

کـه لـب و دنـدان حضـرت،  کـرده  گیـاه »َبشـام« تشـبیه  2. شـاعر، موهـای بـاال و پاییـن لـب حضـرت )ص( را بـه دو ردیـف 
گرفتـه اسـت. )ن.( میـان آن جـای 
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از شعر های او است:
گل سرخی را نبوییدم مگر اینکه، اشتیاقم را به تو افزود. هیچ 

هرگاه شــاخه ای خم می شــود، پندارم که ]تو زیر آن هســتی و[ تو را در برگرفته اســت.

که از چشمانت چه بر سر من آمده است. ندانی 

گر پیکرم از تو دور است، دل و جانم نزد تو است. ا

هر زیبایی در میان آفریدگان به تو نسبت دارد.

کمانش ابروان توست. که  به سوی من تیری افکنده شد 

ای آرزوی من! هستی و همه چیِز من در دست تو است.

کاش باده ای از لبانت نوش می کردم تا شفا یابم. آه! 

که از اختراعات خود او است: ّی »ِایک«  نیز سروده ای دارد با َرو
ــش  ــچ و تاب ــد و از پی ــم ش ــان خ ــت ب ــرآورد و درخ ــگ ب ــروس بان ــد و خ ــا برآم ــیم صب ــمیم نس ش

ــرد. ک شــکوه 

کــه عابــدان پارســا از وجــِد دیدنــش شــیدا  کنیــم  برخیــز تــا از جامــی تابــان ]و آتشــین[ رونمایــی 

و سرگشــته می شــوند!

گــر مجوســیان در حــال پرســتش آتــش، او را بیننــد، وی را بــه یگانگــی بپرســتند و شــرک را  ا

یــک ســو نهنــد.

ــو را  ــه ســوی مــا بمیــری ت ــر در راه آمــدن ب گ ــه ســوی مــا روان شــوی، شــادمان شــویم و ا ــر ب گ ا
زنده سازیم.

ّی از پـدرش 18 بیت نقل کرده  شـیخمان بهایـی )الکشـکول: ص65 ]217/1[( بـا همیـن َرو

کـه آغازش چنین اسـت:
ــار دور  ــو را از ی ــه ت ــر چ ــو و ه ــدار ش ــس بی شــمیم نســیم صبــا برآمــد و خــروس بانــگ بــرآورد. پ

کــن! می ســازد، از خــود دور 

کـه  ی رفتـه  ّی بـه اسـتقبال و فرزنـدش شـیخ بهاءالّدیـن نیـز در قصیـده ای بـا همـان َرو
آغـازش چنیـن اسـت:

یار من! خون دلم را فدای تو می کنم. برخیز و از آن پیمانه ها بیاور!
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کــردی، درخشــش نــورش تــو را بــه محــل  گــم  کــه جــای آن را  کــه هــرگاه   بــاده ای خواهــم 

و مکان آن رهنمون شود.

کن تا شفا یابی! ای دل ریش! با آن  باده، قلب مبتلیت را درمان 

ــی را  ــن و دودل ــر آن نظــر افکــن و پاپوشــت را برَک کلیــم اســت؛ پــس ب ــاده آتــش موســای  ایــن ب

کنــار بگــذار!

کســی  کشــیدن آن بــاده مداومــت ورز، بــا  یــار مــن! بــاده چــه شــگفت و نیکــو اســت! پــس بــر ســر 
کــن!1 کار نهــی می کنــد مخالفــت  کــه تــو را از ایــن 

عّزالّدین را در دانش بسـیار و فضل جوشـانش دو فرزند برجسـته اش جانشـین گردیدند: 

ـة و الّدیـن پسـر ارشـدش بود]چـون پـدرش، دختـری بزرگ تـر از او 
ّ
بـزرگ عالـم شـیعه بهـاء المل

کرد؛ و شـیخ ابوتراب عبدالّصمد  هم داشـته بود[ و به سـال 953 زاده شـد و از او یاد خواهیم 

از شـب  کـه هنـوز سـاعتی  کـه شـب یکشـنبه سـوم صفـر سـال 966 در حالـی  بـن حسـین 

یـاض العلمـاء ]110/2[ بـه نقـل از دسـتخّط پدرش  کـه در ر مانـده بـود، در قزویـن زاده شـد؛ چنـان 

شـیخ حسـین عّزالّدیـن آمـده اسـت. همیـن پـدر در اجازه نامـه اش بـه ایـن دو، تصریـح نمـوده 

بـرادرش،  األربعیـن  بـر  او اسـت. شـیخ عبدالّصمـد حاشـیه ای  بزرگ تـر  بهایـی پسـر  کـه شـیخ 

شـیخ  دارد.  الّنصیرّیـه  الفرائـض  کتـاب  بـر  سـودمند  یادداشـت هایی  نیـز  و  بهایـی،  شـیخمان 

ی نگاشـته اسـت. او از طریق اجازه، از پدر مقّدسـش  کتاب الفوائد الّصمدّیه را به نام و بهایی 

کرکـی )د.1020(  مـه سـّید حسـین بـن حیـدر بـن قمـر 
ّ

شـیخ حسـین روایـت می نمایـد و نیـز عال

یـاض العلمـاء ]108/2-121[ و جـز آن دو شـرح حـال  از او روایـت می کنـد. در أمـل األمـل ]155/1[ و ر

ی آمـده اسـت. و

دانـــش سرشـــار شـــیخ عبدالصمـــد را دو فرزنـــد عالمـــش بـــه ارث بردنـــد: شـــیخ احمـــد بـــن 

کـــه از  کرکـــی  کـــه در هـــرات ســـکنا داشـــت. ســـّید حســـین بـــن حیـــدر بـــن قمـــر  عبدالّصمـــد 

ـــین  ـــیخ حس ـــرادرش ش ـــد و ب ـــت می کن ـــز روای ـــازه، از او نی ـــق اج ـــد، از طری ـــت می کن ـــدرش روای پ

کشـکول سـراینده اش  1. ایـن چکامـه تـا پایـان در خالصـة األثـر)449/3( و ریحانـة األلّبـاء خفاجـی ]ص209 و 210[ و 
اسـت. آمـده  )ص65]218/1[( 
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یـــاض العلمـــاء ]111/2[  ـــِف ر
ّ
کـــه در هـــرات منصـــب قضـــاوت داشـــت. مؤل بـــن عبدالّصمـــد 

کـــه منظومـــه ای پارســـی در  یاضـــی بـــود  گویـــد: »شـــاعری چیره دســـت در شـــاخه های دانـــش ر

موضـــوع جبـــر و مقابلـــه دارد.« همـــو از طریـــق اجـــازه، از عمویـــش شـــیخمان بهایـــی روایـــت 

کـــه بـــه ســـال 1060  کتـــاب موجـــود اســـت  می کنـــد و برخـــی از یادداشـــت هایش بـــر چنـــد 

نگاشته شده است.

گرامــی: پــدِر شــیخ عّزالّدیــن، شــیخ عبدالّصمــد از  و اّمــا دیگــر بــزرگان ایــن خانــدان 

کــه بــزرگ عاِلــم شــهید ثانــی در اجازه نامــه اش بــه فرزنــدش  نوابــغ شــیعه و عالمــاِن ســرآمد بــود 

ــوار: 148/108[ نیــز  ــده اســت. ]بحــار األن ــم اســتوار خوان عّزالّدیــن، او را شــیخ صالــح عامــل عال

گفتــه اســت: »شــیخ  کرکــی،  ی در اجازه نامــه اش بــه ســّید حســین مجتهــد  ســّید حیــدر بیــرو

ینــت نیــکان، شــیخ عبدالّصمــد در 21 محــّرم ســال 855  عالــم عامــل و عصــارۀ خوبــان و ز

یــاض  زاده شــد و در نیمــۀ ربیــع الّثانــی بــه ســال 935 درگذشــت.« ]بحــار األنــوار: 165/109[ در ر

العلماء ]128/3[ و أمل اآلمل ]109/1[ و جز آن دو، شرح حالش را آورده اند.

بــن عبدالّصمــد  ابوالقاســم علــی  نیــز شــیخ نورالّدیــن  بــرادر بزرگ تــِر شــیخ عّزالّدیــن 

ــِف 
ّ
گردان شــهید ثانــی بــه شــمار مــی رود. مؤل کــه بــه ســال 898 زاده شــد و از شــا حارثــی بــود 

کــه الفیــۀ شــهید اّول  گویــد: »فاضلــی عالــم و بــزرگ و فقیــه و شــاعر بــود  یــاض العلمــاء ]114/4[  ر

ی از طریــق اجــازۀ نگاشــته  کشــیده اســت. و را بــا نــام ›الــّدّرة الّصفّیــه فــی نظــم األلفّیــه‹ بــه نظــم 

کتاب هــای فقــه را نــزد او  کرکــی روایــت نمــوده و شــماری از  شــده بــه ســال 935 از محّقــق 

گرفته است.« فرا

کــه بــه ســال 903 زاده شــد و در ســال  و نیــز بــرادر دیگــرش: شــیخ محّمــد بــن عبدالّصمــد 

952 درگذشت.

کـه در سـال 909 والدت یافـت و در سـال 965  و سـومین بـرادرش: حـاج زین العابدیـن 

وفـات نمود.
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د )ص215( به شـرح 
ّ
ی، شـیخ ابراهیـم کفعمی، در همین مجل در شـرح حـال عمـوی پـدر و

حـال جـّد عّزالّدیـن، شـیخ شـمس الّدین محّمـد، و نیـز جـّد پـدرش، شـیخ زین الّدیـن علـی، 

کردیم. اشـاره 

ی، در ایـن  شـرح حـال شـیخمان عّزالّدیـن حسـین و جمله هـای سـتایش آمیز در بـارۀ و

یاض  گردد: کشـکول شـیخ یوسـف بحرانی ]202/2[؛ لؤلؤة البحرین )ص18 ]ص23[(؛ ر مأخذها یافت 

یخ عالم آرای عّباسـی؛  العلمـاء ]108/2[؛ أمـل اآلمـل )ص13 ]74/1[(؛ نظـام األقـوال فـی أحـوال الّرجـال1؛ تار

روضـات الجّنـات )ص193 ]338/2[(؛ مسـتدرک الوسـائل )421/3(؛ تنقیـح المقـال )332/1(؛ األعـالم 

بسـیاری  نـکات  دارای  کـه   )]66-56/6[  270-226/26( الّشـیعه  أعیـان  ]240/2[(؛   250/1( ِزِرْکلـی 

الّرضوّیـه  الفوائـد  و األلقـاب )91/2 ]102/2 و 103[(؛  الُکنـی  البحـار )174/1 ]238/2[(؛  اسـت؛ سـفینة 

)138/1(؛ منـن الّرحمـن )8/1 (�

گرد شیخمان بهایی، فرزند عّزالّدین، بوده است. که شا  نظام الّدین محّمد قرشی 
ّ

1. تألیف مال
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79. ابن ابی شافین بحرانی

79. ابن ابی شافین بحرانی )درگذشته پس از 1001(

ــزد آن  ــا ن ــۀ مصیبت ه ــه هم ک ــت  ــی اس ــی مصیبت ــم در زندگ ــخت ترین مصیبت ــن و س بزرگ تری

کوچک است.

گراییــد و رخســار تقــوا و دیــن مــو پریشــان  کــه نــور آفــاق بــا آن بــه تاریکــی   همــان مصیبتــی 

گشت. و غبارآلود 

کوه های علم با آن در هم شکست و فرو ریخت و نور دین تیره شد. که  مصیبتی 

گوید: که  تا آن جا 
کــه از آن چــه در دلشــان در بــارۀ او نهــان  کــرد، در حالــی  ک از ســرزمین مّکــه حرکــت  پیامبــر پــا

داشــته بودنــد، در تنگنــا بــود.

چون با بار و بنه اش به غدیر درآمد، جبرئیل امین بشارت گویان استقبالش آمد.

کــه علــی را بــه عنــوان ولــی و جانشــین خــود منصــوب نمایــد. و ایــن ]دســتور و[ وحــی خداســت 

کــه قابــل تأخیــر نیســت. 

کــه پــس مانــده بودنــد، برســند  کــه پیــش رفتــه بودنــد، بازگردانــد و مهلــت داد تــا آنــان  کســانی را 

و آنجــا اطــراق کننــد.

ــعله  ــینش ش ــای آتش گرم ــرا  ــود؛ زی ــواری نب ــرای س ــدن ب گزی ــزل  ــور من ــی درخ ــرزمین جای آن س

می کشــید.

کرد. کدامن بر جهاز شتران باال رفت و آن امر عظیم را آشکارا بیان نمود و انذار  ک پا پس آن پا

کریــم را ســتود و تقدیــس نمــود و دو دیگــر، بــه ســتایش مرتضــی پرداخــت   نخســت خــدای 

و خبر داد.
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گــر آشــکارا بیــان نکنــم،  کــه ا کــه از ســوی خداونــد در بــارۀ او دســتوری مهــّم و جــّدی یافتــه ام 

کوتاهــی ورزیــده ام.

پس به نام خداوند، به تبلیغ این رسالت برخاسته ام و خدا حق را یاری می نماید.

علی برادر و جانشین من در میان اّمتم و یاور دین خدا است و حق را یاوری و نصرت می کند.

گناهی نابخشودنی است. اطاعتش بر هر مؤمن واجب و سرپیچی از وی 

کنید؛ پاداش یابید! هل سخنم را بشنوید و فرمانش را بخاطر رعایت حق خدا اطاعت 

گفتنــد: »چنیــن اســت و ســخن صریــح خــدا نیــز  آیــا از خودتــان بــر شــما ســزاوارتر نیســتم؟« 
گوید.«1 همین را 

فرمود: »هل هرکه من موالی او هستم، موال و خلیفۀ پس از من برایش حیدر است.«

کـه بـه 580  ایـن ابیـات را از قصیـده ای بلنـد سـرودۀ شـاعرمان ابن ابی شـافین برگرفتیـم 

کهـن یافـت می شـود. بیـت می رسـد و در ُجنگ هـای خّطـی 

شاعر
شـیخ داوود بـن محّمـد بـن ابی طالـب مشـهور بـه ابن ابی شـافین جدحفصـی بحرانـی، 

بـه مفاخـر اسـت.  آراسـته  افتخـارات آن روزگاِر  از پدیده هـای نیکـوی سـدۀ دهـم و در زمـرۀ 

کنـده اسـت.  شـعرش در مجموعه هـای ادبـی و فرهنگنامه هـای عربـی و دیوان هـای شـعر پرا

گـر از شـعر  گـر از علـم یـاد شـود، او بردارنـدۀ بـکارت2 آن اسـت ]و افـکاری بکـر و نـو دارد[ و ا ا

ی خبـرۀ آن. سـّید علی خـان )سـالفة العصـر: ص529 ]ص521-524[( از او یـاد کرده  سـخن رود، و

گـوارا و نـه تلخ. ماهی اسـت  یایـی موج زننـده اسـت، اّمـا بـا آبـی  و چنینـش سـتوده اسـت: »در

پرتوافشـان و در عین حال شـیری برانگیخته شـده. در عّزت و مناعت طبع جایگاهی نام آور 

کسـی در قبـض   دارد و رتبـۀ واالیـش از خورشـید نیمـروز فرا تـر اسـت. در سـرزمین و روزگارش 

کسـی بر او  که  ی نزدیک نمی شـد و در علم چنان صاحب فضل بود  و بسـط و جزر و مّد به و

1. اشاره است به آیۀ: »النبّی أولی بالمؤمنین من أنفسهم« )احزاب/6( )ن.(

2. در متن »ابو ُعذره« آمده، ولی »ابو ُعذرته« درست است. )ن.( 
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ُکنـد نکـرده  کـه روزگار تیغـش را  برتـری نداشـت و در ادب صاحـِب سـخِن نهایـی و قاطـع بـود 

کنـد، عطـرش همـه جـا را  گـر آن را بپرا گیـر می شـود؛ و ا گـر آدابـش را آشـکار سـازد، فرا اسـت. ا

گواراتـر  گیـرد. شـعرش از نـازکای پارچـۀ ُبـرد زیباتـر؛ و از مکیـدن خنـکای لـب و دنـداِن یـار  فرا

گـردن آویـزی اسـت بـا گوهرهـای رنگارنـگ؛ بلکه  ی، همچـون  ـح1 و
َ

اسـت. قصیده هـای موّش

گـزارده اسـت.  ی خـود حسـنش را بـر نهـاده و پایـه  کـه و شـاخه ای نوپدیـد از موشـحات اسـت 

از شـعر های او اسـت:
به خدا سوگند! من از عشق در رنج و سختی ام؛ و اشتیاقم را آشکار می سازم.

که می گذرد حالم در عشق غریب تر است. یار من! هر لحظه 

کند، قلبم را به طرب و رقص آورد. گری  هرگاه عشق برایم خنیا

که جامهای عشق را به او می نوشاند و او می نوشد. چنین شده است 

که عشق را از دلم بیرون آورد همانند »أشعب« است2. هرکه طمع و امید برد 

کند؟ کی عشقت قلبم را غارت  گفتم: ›تا  به محبوب 

کودکانه و لهو از من غافلی و خود به بازی مشغولی؟‹ و در میدان رفتار 

که تو آتش رخسارم را شعله ور بینی، گفت: ›گناه من چیست 

و قلب تو در آن آتش فرو افتاده و به هر سوی می رود ]و ناآرام و بی قرار است[؟‹

کــه طوفــان عشــق وزیــد، پــس او را در حــال بی قــراری ]از ســوز عشــق[ بــه ســویی  گفتــم: ›گیــرم 

کــه چنیــن باشــد3؛ گیــرم  افکنــد؛ 

آیا تو عاشق خویش را از این آتش شعله ور نمی رهانی؟‹«

کـه در حدود  کـرده  ی یـاد  سـپس از او قصیـده ای المّیـه آورده و نیـز موّشـحه ای دالّیـه از و

42 بیـت اسـت و چنیـن آغاز می شـود:
که ما از عشق می یابیم در خود بیابند، گر سوزی را  که ا به سرزنشگران بگو 

گونی است. )ن.( گونا که اندلسیان پدید آورده اند و دارای شاخه های  1. گونه ای از شعر 

که در طمع ورزی ضرب المثل شده بود. گویند: »فالٌن أطمُع من أشعب.« )ن.( 2. غالم عثمان بن عفان بود 

3. در متـن »فالقـاه ِبَهـب َهـب« آمـده، ولـی در مصـدر »فالقـاه َیهـب َهـب« درج شـده اسـت. ترجمـه بـر اسـاس مصـدر 
گـر چـه عبـارت خالـی از ابهـام نیسـت. )ن.( گرفـت، ا صـورت 
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که در قلب زبانه می کشد. در هر عضو خویش شعله ای از عشق برمی افروختند، از آتشی 

گــر  کــه عشــق، چیــره و فرمانرواســت ا کــن؛ چــرا  پــس ای سرزنشــگر! سرگشــتگان عشــق را یــاری 

کســی از آن ســرپیچد.

محّبـی )خالصـة األثـر: 88/2( از او چنیـن یاد کرده اسـت: »از بزرگ عالمان ادیب و اسـتاد 

گاه  سـّید ابومحّمد حسـین بن حسـن بن احمد بن سـلیمان حسـینی ُغریفی بحرانی بود. آن 

مـه ُغریفـی بـه سـال 1001 درگذشـت و خبرش به اسـتادش شـیخ داوود 
ّ

گردش سـّید عال کـه شـا

گفت و به بداهه چنین سـرود: بن ابی شـافین بحرانی رسـید، شـیخ اسـترجاع 
کبوتر! آن باِز شکاری درگذشت1. پس بر فراز شاخساران، نغمۀ طرب سرده!2« ای 

شیخ سلیمان ماحوزی در رساله اش در شرح حاِل عالمان بحرین، او را چنین ستوده 

اسـت: »در همۀ فنون، یگانۀ روزگارش و شـعرش در نهایت روانی و اسـتواری و شـیرینی بود. 

کـه بـا هـر که بحـث می نمود،  در مناظـره و آداب بحـث بسـی توانـا و چیره دسـت بـود؛ چنـدان 

مجابش می سـاخت ... .«

گویـد: »ایـن شـیخ از عالمـان بـزرگ، اسـتوانه ای بـود در میـان  ـِف انـوار البدریـن 
ّ
شـیِخ مؤل

حکیمان.«

یـاد  او  از  األنـوار: 141/109[(  ]بحـار  بحاراألنـوار: ص129  از  إجـازات  در بخـش  مـه مجلسـی 
ّ

عال

کـرده و بـا همـان سـخناِن یـاد شـده از سـالفة العصـر، او را سـتوده اسـت. عبـارات سـتایش آمیز 

ی، در این مآخذ به رشـتۀ چینش درآمده اسـت: أنوار البدرین ]ص80[؛ وفیات األعالم3  در بارۀ و

ی؛ تتمیـم أمـل اآلمـل سـّید ابن ابی شـبانۀ بحرانـی� شـیخمان رازی ]208/5[؛ الّطلیعـه تألیـف مرحـوم سـماو

1. در سـالفة العصر »هلک القصر« آمده، و در خالصة األثر »هلک الصقر« درج شـده اسـت )غ.( ]که همان دومی درسـت 
اسـت و ترجمه بر همان اسـاس صورت گرفت. )ن.([ 

ِف سالفة العصر )ص504 ]ص496[( آورده است.
ّ
2. آن را سروِر مؤل

ـف در آغاز 
ّ
3. مجموعـه ای اسـت گرانسـنگ در بـارۀ دانشـوران سـدۀ چهـارم تـا چهاردهـم، تألیـف آقابزرگ تهرانـی رازی. مؤل

ایـن نـام را بـرای اثـرش برگزیـده بـود: »وفیـات األعـالم بعـد غیبـة إمام األنـام.« اّما سـپس آن را بدیـن نام تغییـر داد: »طبقات 
أعـالم الّشـیعه.« از ایـن روی، در چندیـن جـای، جنـاب امینـی از ایـن اثـر بـا همـان نـام وفیات األعـالم یاد کرده اسـت.)م.(
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شـاعرمان ابن ابی شـافین رسـاله هایی دارد، از جمله: رسـاله در علم منطق، شـرح بر الفصول 

شـیخمان  اسـت.  کنـده  پرا ادبـی  مجموعه هـای  در  نیـز  سـروده هایش  توحیـد.  در  الّنصیرّیـه 

طریحـی )المنتخـب: 127/1 ]222/1[( از او قصیـده ای در سـوگ امـام سـبط پیامبـر؟ع؟ آورده که 

حـدود 37 بیـت اسـت و چنیـن آغـاز می شـود:
گوئیم! بیایید تا بر اصحاب عبا بگرییم و سبط بهترین پیامبر را رثا 

گریستند! که فرشتگان خدا از آسمان بر او  کشته ای بگرییم  بیایید بر 

ی را در سـوگ امام سـبط پیامبر _ سـام  مـه سـّید احمـد عّطـار )الّرائق: ج2( سـرودۀ و
ّ

نیـز عال

اهلل علیه _ آورده اسـت:

کنم، خ جاری  ای ایستاده بر نواحی غاضرّیه! بگذار تا سرشک سر
کـــه بـــه شمشـــیرهای انـــدوه، خـــواب خـــووش بـــه قتـــل   کشـــته شـــده بـــا نیزه هـــا، از چشـــمانی  بـــر آن 

رســـیده اســـت.
کــه بــا  گذشــتند و راهبرانــی  کــه از صحراهــای خشــک ایــن دشــت  بــا انــدوه او و دیگــر ســرورانی 

شمشــیرها پــاره پــاره شــدند.

این قصیده حدود 62 بیت است و در پایان آن چنین آمده است:
گزیدن در بهشت. ابن ابی شافین برای این چکامه صله ای نخواهد، جز رستگاری و سکنی 

نیز سّید _ قّدس سّره _ )الّرائق( سرودۀ وی را در سوگ امام شهید _ صلوات اهلل علیه _ آورده است:
مصیبت های روز طّف سهمگین ترین مصیبت و سنگین تر از ضربت شمشیرهای ُبّران است.

کوه های بلند فرومی ریزند. از این مصیبت ها، صخره های سخت از حسرت آب می شوند و 

کرده است. بخاطر این مصیبت ها، دین حنیف جامۀ سیاه قیرگون به رنگ تاریکی، بر تن 

این قصیده دارای 50 بیت و پایانش چنین است:
کــه چــون مــاه تمــام در شــب تــار می درخشــد و شــگفتی ها در بــر دارد،  ایــن چکامــۀ ســپید ]روی[ 

بــه پیشــگاه شــما هدیــه بــاد از ابن ابی شــافین!

ـــی در ُجنـــگ شـــعر خویـــش1  ـــن لطـــف اهلل جد حفصـــی بحران ـــن علـــی ب شـــیخ لطـــف اهلل ب

کـه نخستینشـان سـرورمان  1. ایـن ُجنـگ دربردارنـدۀ سـروده های 24 شـاعر توانـا در سـوگ امـام سـبط پیامبـر؟ع؟ اسـت 
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کـــه آغـــازش چنیـــن  ک، ســـبط پیامبـــر؟ع؟ آورده  قصیـــده ای از او بـــا 71 بیـــت در ســـوگ امـــام پـــا

اســـت:
کــه بــر فقــدان آن ماه هــای  گذشــته و از میــان رفتــه بایســتید  کــه ایــام بــر آن  بــر ایــن نشــانه هایی 

تابنــده نوحــه می کننــد!

کــه در میــان عارضــی ســپاه پوشــانده شــدند1، ســپس در  همــان ماه هــای خانــدان مصطفــی 
گشــتند. تاریکــی پنهــان 

ک خفته و ابر اندوه بر وی پرده کشیده است. کرانه، ماهی از آنان در خا در هر 

ی در حدود 42 بیت در سوگ امام سبط پیامبر؟ع؟  در همان ُجنگ، سرودۀ دیگری از و

که چنین آغاز می شود: آمده 
کرد و آه، بر طّف بایست و از اندوه آب شو، همچون آب شدن زر در آتش! با یاد 

دامــن غــم در آنجــا برکــش و از حســرت نوحــه ســرکن؛ بــرای از دســت دادن ماهرخــان همچــون 
نوحــۀ قمریــان؛

کن! گونه های زّرینت پخش  و مروارید اشک ریزان و یاقوت خون جاری را بر 

کـــه هیـــچ ننـــگ و شـــرمی بـــر سرگشـــتۀ  آن جـــا، بی تابانـــه از ســـوز افســـوس نوحـــه ســـر ده؛ 
نیســـت. اندوهگیـــن 

گلوبریدۀ تنهای برهنه! کشتۀ  جانت را از جامه های تسّلی برهنه ساز2 از غِم آن 

کــه تشــنه کام و اندوهگیــن، بــادۀ خــون از دم تیــغ و نیــزه بــه او نوشــانده شــد   دریغــا بــر او 
و درگذشت.

که در افق آن روان بود. گویا مرکبش در دویدنش به فلک می مانست و رخسارش ماهی 

ی و خانـدان آن دو _ صلـوات اهلل  ک و نیـز قصیـده ای در سـتایش پیامبـر بـزرگ و وصـّی پـا

کـه آغـازش چنیـن اسـت: علیهـم _ دارد 

کند. خرامان در جامۀ حریر پدیدار شد و هستی را از شمیم عبیر آ

شـریف رضـی اسـت. چنـد نسـخه از آن را بـه خـّط گردآورنـده اش در نجـف اشـرف و کاظمیـن مشـرفه و تهـران، پایتخـت 
ایـران، یافتم.

گرفته و پوشانده است. )ن.( گونه و رخسار چون ماه شان را در میان  که  1. مقصود محاسن ایشان است 

2. در متن »عّز نفَسک« آمده، ولی »عّر نفَسک« درست است. )ن.(
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گفتیم: نور سپیده دم از پیشانی ات تابیده یا پرتو ماه تابان؟

که پیچ و تاب خورده یا چوب خیزران؟ این قامت خم شده است یا شاخۀ درخت بان 

که در شب تار به همه سوی می تابد؟ گرفته، با نوری  که بر آن، ماه تمام پرتوافشان جای 

گیرد؟ هل ای که دارندۀ حســِن یوســف! تا چند قلبم از آتش اشــتیاق شعله 

کــه یــاوری در میــان همــۀ آفریــدگان  ای فتنــۀ عاشــقان! تــا چنــد بــر مــن ســتم رود، بــی آن 

داشــته باشــم؟

گوید: در همین قصیده 
کند. کفایت  گردانی، مرا مهر احمد، آن بهترین راهنما،  گر اندک چیزی از مهرم را تباه  ا

رهنمــای  و  آفریــدگان  شــفیع  آن  بنــدگان،  همــۀ  ]هدایــت[  بــرای  شــده  برانگیختــه  همــان 

. ت بخش ر بشــا

که مهر بهترین آفریده، احمد، را در دل دارم؛ آیا در آتش شعله ور خواهم سوخت، در حالی 

ک رهنمود شده به صواب، و نیز مهر خاندان پیامبر در جانم باقی است؟ و مهر مرتضی، آن پا

کــه  بــا ایــن مهــر، داوود ]شــاعر ایــن ســروده[ در روز قیامــت پــاداش یابــد و پاداشــش ایــن باشــد 

از زبانۀ آتش شعله ور نجات یابد؛

کان[ بــه ســبب دوســتِی آن خانــدان و پیامبــر رهنمــای بشــارتگر  و هــر بنــدۀ دارنــدۀ مهــر ]آن پــا

نجات یابد.

]اختالف در کنیۀ[ ابن ابی شافین
کنیۀ شاعرمان چیست، اختالف است. در سلوة الغریب سّید علی خان مدنی،  که  در این 

ـِف أعیـان الّشـیعه ]383/6[ ضبـط آن را چنیـن آورده 
ّ
ابن ابی شـافیز آمـده اسـت. سـیدمان مؤل

اسـت. در سـالفة العصـر سـّید مدنـی ]ص496[ ابن ابی شـافیر و نیـز ابن ابی شـافین آمـده اسـت. در 

خالصـة األثـر محّبـی ]88/2[ ابن ابی شـاقین دیـده می شـود. بحـار األنـوار ]141/109[ ابن ابی شـافیر 

آورده اسـت. اّمـا آن چـه بـی تردیـد در شـعرش می یابیـم، ابن ابی شـافین اسـت.
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80 . زین الّدین حمیدی )د.1005(

گوشه ای خلوت، دور از چشم دیده بانان بیاب! کن و  یار من! به سوی قّبه های قبا روی 

کشیدن و تکّبر دل خوش مکن! به ُسعدٰی و سلمٰی سرگرم مشو و به دامن 

کن! گاهی است با بنای استوار فروتنی  که در دلم برایشان سکنا در برابر سرورانی 

کن! که درونم را پر ساخته، بازگو  کهن عشقی بالنده را  لطف ورز و ماجرای 

کن و بازگو! گریه های درازم بر ایشان را آشکار  کن و اشتیاق نهفته و شیفتگی و  نیکی 

گشــته در رنــج و دردمنــدی رهــا  کــه از عشــق مــا و درد فــراق شــما نــاالن  بگــو: مــا عاشــقی را 

گشــتیم[. کردیــم ]و از او جــدا 

گشته و خواب همچون صبر از وی دور شده است. در این عشق، صبوریش سست 

کــش  کــه بــا زوزه  کــه بــه دروغ از وی ســعایت می کنــد و سرزنشــگری  ســخن چینــی اســت 

دارد. نســبتی  ]ســگ[ 

که به خون آمیخته است. که جرأِت تسّلی ندارد و اشکی  و قلبی 

کبــاب می کــرد؛ ]در میــان اینهــا،[ ایــن  گــر اشــک بــر آن جــاری نمی شــد، آن را  کــه ا و آِه ســینه ای 

هــم آغــوش درد و رنــج اســت.

بوییدن بوی خوش جایگاه فخر و مجد و واالیی و خجســتگی، او را به شــوق آورد.

همان جای فرود وحی، منزلگاِه عّزت، سرای فضیلت، خانۀ ثنا، جایگاه نور.

کش از طل فزونی دارد و نورش بر پرتو آفتاب، برتری. که خا همان مزاری 

کرسی فضیلت دارد چه رسد از همه جاِی بطحا. که بر عرش و  آستانی 

گرفت. که بهترین پیامبر با زینت برترین نام ها، در آن جای  جایگاهی 
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ــر  کوث ــه دارندگــی حــوض  ــد ب ــه از ســوی خداون ک  همــان ســتودۀ ســتایندگان، آن ســتوده کردار 
گشت. و پرچم ستایش در قیامت و دوستی ویژه 

نیکوی نیکوکار با رئوف مهربان خاتم و پایاِن فرستادگان و برگزیدۀ دوستان ویژه خدا.

او  از  کریمــان  نیــک  صفــات  کــه  کریــم  نیک کــردار  عبادتگــران،  همــۀ  از  پیشــه تر  عبــادت 
اســت. گرفتــه  سرچشــمه 

که بر سبب او و از او، رحمت همۀ رحیمیان است. رحمت خدا برای همۀ آفریدگان 

که هرگز به زشتی زبان نگشود. شیرین زبان ترین و راست گفتارترین آفریده 

که در نهان و آشــکار بیش از همگان از خدای بیم داشــت. عارف ترین عارفان 

که نیازی به استثناء داشته باشد. هرچه در هستی است، به سبب او وجود یافته، بی آن 

کمال از او به همۀ فضیلت مندان از روی تفّضل ســرایت یافت. که  کاملن  کامل ترین 

که دیگران آن ها را نمی دانستند. که آدم اسمائی را دانست  با او بود 

گرفتاری سخت وارهید. کشتی نجات یافت و یونس از آن  که نوح در  با او بود 

گشت. خ داد، آتش بر او سرد  چون آن حالت فرو افتادن ابراهیم در آتش ر

گرمــای ســخت نیمــروز، نیرومندتریــن پوشــش وی  کــه ابرهــا در  کســی  کــدام آتــش در برابــر نــام 
بودنــد تــاب مقاومــت دارد؟

گزند از پیکر اّیوب زدوده شد و نعمت های چندین برابر یافت. که  از او بود 

که شأن ادریس فرارفت و آن دو ذبیح1 با فدا شدن او از مرگ رهیدند. با او بود 

کــه او را  از او ســّری بــه عیســی انتقــال یافــت؛ پــس مــرده ای را بعــد پوســیده شــدن آنــگاه 

کــرد. زنــده  فراخوانــد، 

کامل. کور مادرزاد و پیس را شفابخشید، شفایی  و به همین سان، 

گل آدم  او پیــش از همــۀ آفریــدگان، پیامبــر بــود. پیشــینۀ پیامبــری اش را در حــّد و مــرز آب و 

محــدود مکــن!

که در پدِر آدمیان به ودیعه نهاده شد. او در هنگام آفرینش آدم نور خدا بود 

کـــه برابـــر بـــا نقـــل   1. گویـــا مقصـــود از دو ذبیـــح، یکـــی اســـماعیل فرزنـــد ابراهیـــم اســـت و دیگـــری عبـــداهلل پـــدر پیامبـــر 
کنـــد و نـــام عبـــداهلل  کـــرده بـــود یکـــی از فرزندانـــش را بـــرای حفـــر زمـــزم قربانـــی  اهـــل ســـّنت، جنـــاب عبدالمّطلـــب نـــذر 
ـــم:  ک ـــن حا ـــی الّصحیحی ـــتدرک عل ـــه: المس ـــد ب ـــد. بنگری ـــدن رهی ـــی ش ـــماعیل از قربان ـــون اس ـــا همچ ـــد؛ اّم ـــه درآم ـــه قرع ب

)م.(   .554/2
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گرفتند؛ پس، از دوران آدم و حّوا، شــریفی در پی شــریفی، این نور را 

ک  کــه از آمیــزش ناپــا گشــت؛ همانــان  گرامیــان بــه ودیعــت نهــاده  گرامیانــی از صلــب  و در رحــِم 
گونــه بــدی پیراســته بودنــد. و هــر 

گنجینه برای او بود. که بهترین  این فخر بارداری او سرانجام به آمنه رسید 

کند. که همچون زنان دیگر در دوران بارداری احساس سنگینی  گشت، بی آن  او را باردار 

که با این نوزاد، بهترین آفریده و سرور پیامبران را به جهان آورد! گوارایش باد  خجسته و 

او را بــه دنیــا آورد و بــر زمیــن نهــاد؛ اّمــا ایــن نهــادن در حقیقــت برافراشــتگی حــق و زدودن 
هواهــای نفســانی بــود.

گرفت. که تاریکی شــرک را زدود و هر نوری از آن پرتو  او را چون خورشــیدی نمایان ســاخت 

خ نمود و مشرکان دیدنی های سهمگین دیدند. با میلدش معجزاتی ر

کفرشــان بــه ســبب او رو بــه  کــه  کســی آمــده اســت  کــه  گشــت تــا بداننــد  آتــش آنــان خامــوش 
خاموشــی اســت.

که از مّکه، خانه های ُبصری به چشم آمد. که دیده می شد؛ و نیز نوری پدید آمد  هر آتشی 

با شکست ایوان مدائن، هنگام ترمیم دین و شکست دشمنان فرا رسید.

کردند. بت هاشان به رو افتادند و مشرکان و آثار عذاب الهی و آفت ها را حّس 

ک  گودهــای عمیــق خــا کــه خشــک شــد ســطحش بــا  چشــمه های روان شــده در ســاوه آنــگاه 
گشــت. یکســان 

گشود! خ  که تاریکی های شب تار را زدود، ر که برای ما از ماه تمامی  شگفتا از شبی 

همان شب که بر هر روز شرافت یافت آنگاه که ما به درگاه تشریف بخش شریفان فرود آمدیم.

گوید: که  تا آن جا 
گــوی ســبقت در اســلم آوردن را از  کــه بــا پیشــگامی در تصدیــق تــو،  و بــه صّدیــق راســتگویت 

دیگــران ربــود.1
گزند مار خالدار نگاهت داشت.2 که از  همان رفیق با مدارا تو در غار 

کـه ایـن لقـب را از پیامبـر بـزرگ  1. در همیـن کتـاب )312/2( گذشـت کـه صّدیـق بـه حـّق موالمـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـود 
کـه ابوبکـر فضیلـت پیشـگامی در ایمـان  بـه موجـب وحـی خـدای تعالـی گرفـت. نیـز در همیـن کتـاب )240/3( آوردیـم 

را نداشـت.

که ماجرای این مار دروغ است و حیات فضیلت ها با ماران ثابت نشود. کتاب )41/8-46( گذشت  2. در همین 
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که با همۀ دارایی خود با تو مواســات و همدردی نمود.1 همان نخســتین پیشــوا از خلفا 
کیان دین را پاس داشت.2 که با احیای سّنت نورانی،  همان پیشوایی 

کرد، چون رفق و مدارای پدران با فرزندان.3 پس از تو با مدارا میان مردم رفتار 
کند.4 گمراهی و فریبگری را از هم پرا که با دلیرمردی، جمع  و نیز به فاروقت 

ــا تقواپیشــگان بــه  ــا هــر بݭِخشــم آورنــدۀ خــدا، ســخت رفتار بــود و ب کــه ب همــان راســت کرداری 
ــرد.5 ــار می ک رحــم و دلســوزی رفت

کرد. که با حکومت نیکویش راه هدایت را بر دیگران هموار  عمر، همان صاحب فتوحاتی 
آن ستانندۀ ُملک پارسیان و رومیان و آشکار سازندۀ نماز پس از ناپیدایی.6

که با رحمتش به بیوه زنان ناتوان و نیازخواه آذوقه می رساند. امیری 
شیطان از بیم مهابت او، از سر راهش چون خران وحشی پا به فرار نهاد.7

کرد. که در پی آنان درآمد و برای خدا، سپاه اسلم را در تنگدستی مجّهز  و نیز به زادۀ َعّفان 

کامل بدریان به او داده شد. که از جنگ، با اذن پیامبر جا ماند، بهرۀ  که در روز بدر  همو 

گــرد آورد و لقــب »ذوالنوریــن« داشــت. پیــر نیکــی ورزان و پناهــگاه  و قــرآن را در مصحف هــا 
شــرم و حیــا بــود.

کرد.8 مسجد بنا شده بر بنیان تقوا را وسعت بخشید و فرشتگان را با شرم دیدار 

راه  انفاقـش در  و  ابوبکـر  اّول: 50/8-60] چـاپ دوم: 75/8-88[( در بـارۀ میـزان دارایـی  کتـاب )چـاپ  1. در همیـن 
گفتیـم. دعـوت اسـالمی سـخن 

2. در همیـن کتـاب )108/7-120( میـزان شـناختش از سـّنت را دانسـتید. او چگونـه می توانسـت آن چـه را نمی شناسـد، 
گـر از مـن عمل به سـّنت را بخواهیـد، طاقتش را نـدارم«؟ احیـا کنـد؛ کـه خـود گفتـه اسـت: »ا

کنید! ک سؤال  ک پیامبر، به ویژه حضرت صّدیقه پارۀ تن پیامبر پا 3. در بارۀ مدارای این خلیفه، از عترت پا

4. ایـن دلیـری اّدعـا شـده چگونـه و کجـا بـود بـه هنـگام غـزوات رسـول خـدا؟ص؟ و نبردهای او؟ شـاید مقصـودش آن روزی 
کـه از صحنـۀ نبـرد گریخـت و پـا به فـرار نهاد! اسـت 

کار یـا مغیـرۀ زناپیشـه بپرسـید؛ و در بـارۀ مصـراع دوم، از پـارۀ تـن مصطفـی،  5. در بـارۀ مصـراع نخسـت، از اّم جمیـل زنـا
و همسـر صّدیقـش! صّدیقه]طاهـره[، 

6. مقصود شاعر از مصرع دوم این بیت را درنیافتیم. )ن.( 

ک را می آالید. بنگرید به:  7. ماجـرای فـرار شـیطان از بیـم عمـر، درشـمار دروغ های خنده داری اسـت کـه کرامت پیامبر پـا
د: چاپ نخسـت: 65/8 ]همیـن چاپ: 96/8[�

ّ
همیـن مجل

کـه شـاعر بـرای عثمـان آورده و نیـز پیرامـون حیـای او، در همیـن کتـاب )چـاپ اّول: 273/9  8. در بـارۀ ایـن مناقـب علـی 
گفتیـم. کافـی سـخن  ]چـاپ دوم: 372/9[( بـه انـدازۀ 
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ــه  ــیر ب ــا شمش ــه ای را ب ــر باطل پیش ــه ه ک ــر[  ــو ]ای پیامب ــای ت ــا، همت ــه دروازۀ دانش ه ــز ب و نی

کــت افکنــد. هل

همان شیر خدا در نبردها و زدایندۀ سختی های مصیبت و غم جنگ.

کــه جنگجویــان از جابه جایــی آن ناتــوان بودنــد بــا شــتاب بــه دســت  در نبــرد خیبــر، آن در را 

گرفــت و ســپر خــود ســاخت.

گرایش نیافت. کننده او را از تقوا رویگردان نکردو به هوا و هوس  هرگز زینت های سرگرم 

کرد و با فریب های ام الغرور )= دنیا( فریفته نگشت. از سر زهد، دنیا را سه طلقه 

آن دارنــدۀ افتخــار و واالتبــار و نخســتین ســزاوار در میــان خویشــاوندان پیامبــر بــه صفــِت 
هســتی.1 »اقربــا« 

وزیر پیامبر و مشورت دهندۀ به صواب در نبردها بود و درسربلندی از جوزا فراتر رفت.

کنــد و ایــن باالتریــن و نهایــت  کفایــت  کنــت مــواله ... « در افتخــار  او را همــان حدیــث »مــن 

ثنــا اســت.

کـه 337 بیـت دارد و در مـدح  ایـن ابیـات را از قصیـدۀ شـاعرمان حمیـدی برگرفتیـم 

ی آن را چنیـن نامیـده اسـت: »الـّدّر المنّظـم فـی مـدح الّنبـّی األعظـم.«  ک؟ص؟ اسـت. و پیامبـر پـا

کـه بـه سـال 1313 در بـوالق چاپ شـده و 149 صفحـه دارد، از  ی  ایـن سـروده ضمـن دیـوان و

صفحـۀ 5 تـا 22 آمـده اسـت.

شاعر
زین الّدیــن عبدالّرحمــان بــن احمــد2 بــن علــی حمیــدی، بــزرِگ نسخه نویســان مصــر 

یحانــة األلبــاء و زهــرة الحیــاة الدنیــا: ص270 ]114/2[( او را چنیــن ســتوده  بــود. شــهاب َخفاجــی )ر

کــه شــکوفه های طبــع شــاعریش بــا لطافــت بــاد صبــا شــکفت و بلبــالن  اســت: »ادیبــی بــود 

کــه ببــالن معانیــش آواز ســر دهنــد، باغ هــای  گاه  ســخنورش بــر منبــر ادب فــراز آمدنــد. آن 

کــه بدانــم یــا ندانــم.  شــرافت و بزرگیــش حجــاب برگیرنــد و عشــق را جــذب می کننــد از راهــی 

که به ذهن می رسید. )ن.( 1. معنای بیت قدری مبهم است و ترجمۀ پیشنهادی، نزدیک ترین معنایی بود 

2. در ریحانة األدب و خالصة األثر، محّمد آمده است.
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گــردن زمانــه بــه رشــته در آورده و مهــار خویــش را بــه دســت شــرافت  یدهــای خویــش را بــر  مروار

ســپرده و در ردای شــکوه داراِی حاشــیه و آســتر، می خرامــد. ُدردانه هــای بیــان را برافشــانده، 

گوش هــا امانــت می گــذاَرد. در طــب دارای  گوهردان هــای  کَنــد و در  زبــان، آن هــا را می پرا

کــه مــردگاِن امــراض را زنــده می کنــد و سرشــت »جواهر« هــا را بــا  دســتی اســت مسیح آســا 

داروها و »عرض« ها دگرگون می سازد.
گورکن و غسل دهنده. طلعتی مبارک و میمون دارد؛ اّما به زیان 

که قصیدۀ بدیعّیه اش را سرود،  گاه  دیوان شعرش همه جا رواج و انشار یافته است. آن 

آن را برایـم فرسـتاد. هنـگام آغـاز وزش نسـیم صبـا بـود که در آن نگریسـتم و دیـدم رایحه اش با 

کنده شـده بود. کافور صبح پرا که شـمیم ُمشـک شـب و  باد صبا رقابت می کرد، در حالی 
گزنــدی و بیمــی نیســت، جــز عقــرب زلــف یــاری نمکیــن؛ و از هیــچ ســتمی  از هیــچ عقربــی 

هراسی نیست، جز ستم در فرمانروایی ساقی.«

بـا  را  َخفاجـی  گفتـار  همـان  و  آورده  را  ی  و حـال  شـرح   )376/2 األثـر:  )خالصـة  محّبـی 

کـه  کـرده اسـت: »الـّدّر المنّظـم و نیـز بدیعّیـه ای همـراه شـرح، از سـروده های او اسـت  افـزوده  ای یـاد 

ی بـه  گذشـت. و ـی 
ّ
کـه در شـرح حـال صفّی الّدیـن حل گشـته؛ چنـان  همـراه دیوانـش چـاپ 

کردیـم، می تواننـد هـم مذهـب  کـه یـاد  ی  سـال 1005 درگذشـت. خواننـدگان از سـروده های و

کـه می بینیـد. در مـدح پیامبـر  ی را بشناسـند و هـم میـزان قـّوت و ضعـف شـعرش را چنـان  و

بـزرگ؟ص؟ قصیـده ای بـا ایـن آغـاز دارد:
کرده ای؟ که سرگشته ای؟ آیا از یار خویش در تهامه یاد  از چه می بینمت 

یا قلبت قصد دیدار آن غزال رامۀ را دارد و به مقصودش نرسیده است؟

کبوتران بر فراز شاخساران باغ ها اندوهت را برانگیخت؟ گون  گونا یا نغمۀ 

گوید: که در مدح  تا آن جا 
خدا با برانگیختنش بعثت هایی را پایان داد و از نامۀ بعثت دیگری ُمهر برگرفت.

کفایتگر در قیامت. او است آغاز و پایان و 
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گمراهــی و هدایــت آنهــا از او اســت و نیــز عنایــت الهــی و پیشــوایی از آن او  نگهــداری مــردم از 

است.

کرامت دست می یابی! که به  کسارانه به درگاهش پناهنده شو  فروتنانه و خا

که از ملمت نجات یابی! کن  نیازمندانه و متوّسلنه اشک جاری 

که به رهایی ازستم دست می یابی! مرکب خویش را در حریمش فرود آور 

که همۀ فخامت ها را بدست آورده ای! کسی  بر آن آستان بایست و بگو: ای 

کردی. که با عطا و بخشش خود، دریاهای سرشار و ابر باران زا را شرمنده  تویی 

که در روز قیامت، پروردگارمان سخنش را در بارۀ ما می پذیرد. تویی 

کســی بــه  گــر نبــودی، نــه از وادِی عقیــق نامــی بــرده می شــد و نــه از تهامــه ]و نــه  کــه ا تویــی 

ایــن دو اشــتیاق می داشــت[.

گر نبودی، مشتاقان به سرزمین »رامۀ« مشتاق می گشتند. که ا تویی 

را  آهنــگ آن  روانــۀ آن جــا نمی شــدند و  کاروانهــای حجــاز شــبانه  نبــودی،  گــر  ا کــه  تویــی 

نمی کردنــد.

کفایت می شد. که از لمس دستان تو، نیازخواه از بیماریش شفا می یافت و  تویی آن 

که در خود جای داده ای، نمایان است. در چهره ات ُحسن آن زیبایی ها 

این قصیده دارای 66 بیت است.
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گسستیم. کردیم و با مهر دوشیزگان، مهار شرم را  که بیدار و شب زنده دار، صبح  خوشا شبی 

کنار زد؛ که چهره پوشیده بود، حجاب  و چون ستاره ]در آسمان[ روان شد و ماه بازگشت، آن 
و شب از وی همچون روز شد و شب را از روشنایی چهره اش، روز ساخت.1

ما در دِل شبی بس تاریک بودیم و برخی به بعضی پناه می بردیم.

کرد. که بار سنگینی بر خود داشت2 و ساق درخشانش را برهنه  پس بر ساق پای برخاست 

که به هنگام نورافشانی، نمایان شود. همچون ماه تمام 

که ماه شب تار را رسوا می کرد. با نوری نمایان، چهرۀ خویش را آشکار ساخت، و رخساری 

کــه آب شــرم از آن می تراویــد و بــا تبّســم، دندان هــای ظریــف وســپیدش را نمایــان  گونــه ای  و 

می ســاخت.

که بشکفد. گاه  گل بابونه آن  همچون 

]با آن وصل[ برای َدرِد اندوه ها، دوا نوشیدیم و نسیم هوا را با عشق درآمیختیم.

که تاریکی شب از ما برچیده شد؛ بر ماه و مهر برآمدیم در حالی 

و نور بامدادی نزد ما آشکار شد.

عاشق زنی بزرگ سرین و حجازی شدیم و راز نهان را آشکار ساختیم.

خ را به ما تقدیم می کرد؛ که شرابی بس سر کرد  جامی به سوی ما دراز 

مه یگانه، شیخمان مرحوم شیخ علی فرزند شیخ محّمد رضا کاشف الغطاء 
ّ

1. این قصیده با تخمیس آن در مجموعۀ عال
گردد. اصل قصیده از شیخمان بهائی است و تخمیسش از شیخ علی مقری. یافت 

2. کنایه است از فربهِی آن یار خوب رو. ) ن.(
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گویا با شرارۀ آتش روبه روییم.

خ مصری همانند بود، نوشیدیم؛ که به زر سر آن  بادۀ مجوسی را 

کهن اناری1 پرتوافشان ارغوانی، همان بادۀ 

که جان ها از روی نیاز به سوی او می روند.

کــه خــروس بانــگ  کــه هرکــس آن را دوســت بــدارد، رســتگار شــود؛  برخیــز بــه ســوی بــاده ای 

ســحری ســر داد.

چون ساقی عشق آن را ریخت، درخشیدن گرفت؛ گویا آن گاه که ندیم آن را ال جرعه سرکشد، 

در تاریکی شب بر آتش بوسه می زد.

کــه شــراب جوانــی، ســرو قــدش را بــه پیــچ و تــاب  مــرا درد عشــق یــاری نــازک انــدام اســت 
گرفــت؛ انداخــت و بــا ضــد خــود2 انــس 

کــرده بــود و نشســتمان نــزد  خ  گونه هایــش ســر کــه دیدگانــم را ]از اشــک فــراق[ ماننــد  در حالــی 
هــم را از یــاد نبــرده ام. 

هوشیار  نشستیم و سرمست بر خاستیم.

جدا از همگان، در حالی که یارانی نزدیک بودیم در آن کوی ها و آن سراپرده ها کام برگرفتیم.

گرفتیم، بادۀ خوشگوار ما را به پیج و تاب انداخته بود، کناره  که چون از خواب  آیا ندیدی 

و ما دو تن به سرگشتگی می خرامیدیم؟

که همۀ آرزوها و لّذت ها را در بر داشت! خوشا آن نشستمان در »لوی« 

کــه عشــق  ــی  ــودم، زدود؛ پــس برخاســت در حال ــر او وارد شــده ب کــه ب کــه غــم را از مــن   آن گاه 
و را مست و خراب ساخته بود،

گلنارش را پوشانده بود. گیسوانش چهرۀ چون  او با ابر 

کــه هماننــد شــاخه ای  کــه تیره بختی هــا را می زدایــد؛ و قامتــی  او را اســت چهــره ای نیــک بخــت 

پربرگ وبــار اســت؛

ــه  ــوی تپ ــه آه ک ــه  ــد همان گون ــم می افت ــه بی ــد و ب ــفا می بخش ــق را ش ــار عش ــارش بیم گفت ــا  و ب

می هراســد،

کـه شـاید مقصـود بـادۀ رومـی باشـد و بـه ضـرورت شـعری، ُرمانّیـۀ بـدون واو آمـده  1. در متـن، »قدیمـة عهـد ُرمانّیـة« آمـده 
اسـت. )ن.(

2. گویا شاعر، خود را فاقد صفات معشوق و در مقابل او می داند و با این تعبیر، به این مطلب اشاره دارد. )ن.(
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که از ترس می گریزد و خویش را پنهان می سازد. آن گاه 

خ می پوشاند و شاخسار از قامتش ]از روی رشک[ در رنج و غم است. هلل آسمان از نور او ر

که چون ماه تمام و شاخسار او را بنگرند، هل این بسی مایۀ شگفتی است 

گردد. این چهره پوشد و آن پنهان 

کــه زیبایــی همــۀ زیبارویــان را بــه یغمــا بــرده اســت، چــون چهــره نمــود، نــورش  بــا آن رخســار 

تاریکی ها را محو ساخت.

با آن رخشنده رو، غم ها را زدودیم و تا صبحگاه به ما باده نوشاند.

و از روشنایش، تیرگی پا به فرار نهاد.

گرفتیم! کام  که دیرگاهی از وصلش  ای مردمان! به فریاد رســید از جدایی آهویی 

کارزار،  گریخت و این مَثل در او تجّسم یافت: چون فرا سپاه دشمن در میدان  اّما 

که یورش می آورد. ک آن گاه  از حیدر پا

روز  در  مردمــان  شــفیع  اســت،  نســب ها  اصیل تریــن  دارای  کــه  مردمــان  پیشــوای  همــان 

قیامــت؛ بیم انگیــز 

که خدا و رسول او را دوست دارند و وصّی پیامبر و همسر بتول است. جوانمردی 

در طول روزگار، همۀ بخشندگی ها و افتخارات را در خود دارد.

کی چهره اش برتر از ماه آسمان است! وای بر آن که حّتی یک بار به زیارت کسی نیاید که تابنا

کــه مرکبــی نیرومنــد1  کنــد! پــس ای ســواره ای  کــه او را حّتــی یــک بــار زیــارت  خوشــا بــه حــال آن 

را زیــر پــا داری!

و دشت و بیابان را پشت سر می گذاری!

کوردلی، به هدایت راه یابی، هرگاه خواهی خدای آســمان را خشــنود ســازی و پس از 

گردی، پس چون سیر به آن حریم رسید، و در روز تشنه کامی، از حوض سیراب 

و از دوردست به آن دیار درآمدی، 

کردی، گرفتی و مهر آن صراط مستقیم خدا را آشکار  و برابر بارگاه علی ولّی خدا قرار 

و ریسمان استوار خدا را دیدی و پس از آن شبروی ها با سرزمین نجف رویارو شدی،

یـاد، نادرسـت اسـت و صحیـح آن، َجْسـَرة اسـت و ترجمـه بـر همیـن مبنـا صـورت  کـه بـه احتمـال ز 1. در متـن، حـرة آمـده 
گرفـت. )ن.(
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طعم خواب را تنها اندکی بچش!

گام بیرون منه؛ در آن مکان، بار فروانداز و از آن زمین 

و برای آسمان مزارش چون ابر بارنده باش و درمانده و فروتنانه بایست؛

گیر! و از میان انبوه مردم بگذر و غبار آن مرقد را به مشام 

کــه مهــر  کنــی، او را بــه عنــوان امــام خویــش برگزیــن؛  گــر خواهــی پــروردگار آســمان را اطاعــت  ا

امامــان از واجبــات خداونــد اســت.

گونه هایت را بر تربت بسای؛ کن و  با عمل به آن واجب الهی، پاداش خویش را دوچندان 

و بگو: منزلگاهت چه نیکو سرایی است!

چون به آن حریم درآمدی، سلم ده و دیوانه و سرگشته به آن آستان عشق بورز!

کــه  کــه آن جــا، نــور را بینــی  کــه در بزرگی هــا بــه بلنــدا برآمــده، زیــارت نمــا؛  کــس را  و مــزار آن 

کنــده اســت؛ آســمان را آ

گیر است و همۀ آن دیار را می پوشاند. که پرتوش فرا نوری 

کن! گریستنت یاری اش را درک  که در روزگار او حضور نداشته ای، با  حال 

گذار و بپرس: ای مزار او؛ گردن  نزد او بایست و فرمانش را 

چگونه زمان را در خود جای داده و فخر را ویژۀ خود ساخته ای؟

گــذار  دیوانــه و سرگشــته بایســت و از مخالفانــش برائــت جــوی و عشــق خویــش را بــا او در میــان 

و آشکار ساز!

کن، یار من! از تربت او جدا مشو و از بنده اش به وی ابلغ 

که منزلگاهش از آن جا دور است. سلم دوستاری را 

خ[ نجات یابی! هل او را زیارت نما و در جوارش برخوردار باش تا پاداش یابی و با او ]از دوز

کن؛ ک آســتانش را ببوس و بر درش رنج و اندوه خویش را اظهار  ســپس برخیز و خا

ک آن بمال! گونه هایت را بر خا کوچکی  و با 

که پس از پشت سر نهادن بیابان ها به درگاه امام هدایت وشفیع مردمان درآمده ای! ای 

که در بند و اسیر بل1 باشد، گره گاه والیت است و هر  که  به او دست بیاویز؛ 

ـــورت  ـــا ص ـــن مبن ـــر همی ـــه ب ـــت و ترجم ـــرًا اس ـــح مستأَس ـــت و صحی ـــت اس ـــه نادرس ک ـــده  ـــالء آم ـــی الب ـــتأثرًا ف ـــن، مس 1. در مت
گرفـــت. )ن.(
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کسی اسیران را رهایی نبخشد. ]بداند[ جز حیدر، 

خ و بهشت! کن و بگو: ای بخش کنندۀ دوز گریه  در آن جای، فراوان 

کرده، گشته1 و زمانه به او پشت  که بل بر او نازل  بنده ات نزد تو امید امان دارد؛ همو 

گوار به تو پناه آورده است. و از رویدادهای نا

کــه اســیر و دربنــد بلهــا اســت،2 در پیشــگاه تــو اســت و بــرای رهایــی از آن بنــد، جــز  بنــده ات 

بــر تــو تکیــه نکنــد!

از سنگینی بار گناهش نزد تو آمده و ِشکوه آورده، جانش از خواری جز در آستان تو پرهیز دارد،

گشته است. و بعد از خدای چیره، به تو پناهنده 

کشتی نجات! او به تو پناه آورده و در زندگانی هیچ گاه از مهرتان رویگردان نیست. ای 

که هرچند مصیبت ها فرود آید، پس هنگام مرگ، محنت قبر را از او بازدار؛ 

که روزگار نمی تواند پناهندۀ به تو را ستم رساند. تو جوانمردی هستی 

کوثــر  گردانیــده و در روز تشــنه کامی حــوض  کــه پــروردگار آســمان او را ویــژۀ خــود  تویــی آن امــام 

در دست او است.

پناهگاه راندگانی و حمایتگر ]پناهندگان و[ حریم خویش که ابا دارد به حریمش تجاوز شود،

که در نبردها از اینکه بر او چیره شوند، ابا داشت. همچنان 

گناهــان  نــزد وی  کننــد و  بــه ســویش روی  بــا اشــتیاق  کاروان هــا[  کــه مرکب هــا ]و  امامــی 
ایشــان دور شــود. از  مردمــان 

او  از دســتت نوشــم. و در آن روز تکیه گاهــی جــز  فــردای قیامــت جرعــه ای  کــه  امیــد دارم 
نیســت،

و جز او مرا پناهگاهی نیست.

کــه خــدای آســمان دربــارۀ  کام نگــردد؛ همــان کــس  هرکــه از حــال خویــش نــزد او شــکایت بــَرد، نــا
جانشینی اش به پیامبر وحی نمود؛

بــاارزش  داشــته های  کــه  کســی  پــس  پســندید.  داشــت،  ومنش هــا[  صفــات  ]از  را  آنچــه  و 

خویــش را بــه او بســپارد؛

گرفت. )ن.( که نادرست است و صحیح دهاه البال است و ترجمه بر همین مبنا صورت  1. در متن، دعاه البال آمده 

کـه نادرسـت اسـت و صحیـح، ُمستأَسـرًا فـی یدیـک اسـت و ترجمـه بـر همیـن مبنـا  2. در متـن، مسـتأثٌر فـی یدیـک آمـده 
گرفـت. )ن.( صـورت 

)325(

248/11



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 11( 370

گونه لغزش باز می دارد. آنها را برایش حفظ می کند و وی را از هر 

که به برکت او، شرک از من رخت بست و ستم و فسق را از ما زدود. همان امامی 

کــه چکیــدۀ اهــل تقــوا  گرفــت و بــه جانشــنی خویــش برگزیــد؛ همــو  و مصطفــی او را بــه بــرادری 
و وفــا اســت؛

همان رکن هدایت و رهنمای سرگشتگان.

کرد و با ذکر او چه بسیار بیماران شفا یافتند. همو بود که دین را پس از نهان شدنش آشکار 

گواهی داده است، که خداوند  ولّی خدا و پارسا و وفا پیشه، یعنی علی 

بر فضیلتش؛ و آشکارا او را برگزیده است.

کریمانــه پنــاه داد و در  کــه بــه خــواری افکنــد و]درمانــدگان را[  در نبــرد چــه بســیار پهلوانــان را 
گســترد! کــه پنــاه بــود، ]برسرشــان[ ســایه  حالــی 

گیرد؛ گیرد، سخاوت نیز در همان جای  آری؛ او خداوندگار بزرگ عطا است که هر مکان جای 

کند، سخاوت نیز در پی او روان شود. و هر جا سیر 

گســترش یافــت، بــا یــاری او پیــروز شــد و چــون وی بــر زمیــن پــا نهــاد، زمیــن  کــه دیــن  آنــگاه 
گشــت. سرســبز و خــّرم 

که در بزرگداشتش  افتخارات او در میان همۀ جهانیان رواج یافت. او همان جوانمردی است 
گو، هرچه خواهی، 

که مسیحیان در بارۀ عیسی دارند. مگر آن اّدعا را 

کــه مــردم را همچــون  کنــد، در روزی  کوثــر، تشــنگان را ســیراب  کنــار حــوض  کــه  امامــی اســت 
پروانــگان بینــی.

ــا خوابیــدن در بســتر احمــد،  ــه ب ک کــه مقامــش دســت یافتنــی نیســت؛ همــان  ــی اســت آن  عل
ــاخت، ــدای او س ــان ف ــود را ج خ

و همراه وی هنگامی که به غار ثور می رفت و هنگامی که به غار ]حراء[ می آمد، همراه او بود.

علی امیر من است و چه نیکو امیری! و پناه دهندۀ من در فردای قیامت از شعلۀ آتش.

بهترین یاور احمد بود و در روز غدیر پیامبر با فرمان خدا، او را برادر خود ساخت.

گزینش به جانشنِی او. با تصریح خداوند و 

کــه پــروردگار واال او را  کســی اســت  علــی امــام مــن اســت و جــز او مــرا امامــی نیســت. او همــان 
ویــژۀ خــود ســاخت.
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گــره گاه وال اســت و عزیزتریــِن جهانیــان و بزرگ تریــن مردمــان از  کــه  گرفتــم  او را ولــی خــود 

ــگاه؛ ــر جای نظ

ک تبارتریِن قریش. و پا

کــه اهــل رقیــم  کــرده، همچنــان  مــردم را بــه آن دیــن مســتقیمش ]کــه نمــاد آن بــود[ هدایــت 

به سبب او پیروزی یافتند.

همو به رضایت خدای کریم دســت یافته اســت. ای کشــتی نوح و آتش موســای کلیم؛

که بر آن در آسمان راه پیمود! و راز قالی سلیمان 

که پس از پیامبر، دوستی خالصانۀ من از آن تو است! سرورم؛ ای برادر مصطفی! ای 

به هنگام اظهار وفاداری، سلم من بر تو باد! مادام که شبانه آذرخش بدرخشد و پنهان گردد،
و سارباِن ُحدی خوان در راه باشد.1

_ تا پایان قصیده و تخمیس آن _ .

شاعر
شـیخ محّمـد بـن حسـین بـن عبدالّصمـد حارثـی عاملـی جبعـی، شـیخ اإلسـالم، بهـاء 

در  گسـترده اش  آوازۀ  و  فـراوان  شـهرت  کـه  مجتهـدان  و  اسـاتید  اسـتاد  الّدیـن،  و  ـة 
ّ
المل

کـه او را از هـر  سرشـاری اش از دانش هـا، و جایـگاه اسـتوارش در فضـل و دیـن چنـدان اسـت 

بی نیـاز  او  تمجیـد  در  جمله هایـی  پیوسـتن  هـم  بـه  و  او  سـتایش  در  عبارت پـردازی  گونـه 

کـه او را شـناخته، بـا ایـن ویژگی هـا شـناخته اسـت: فقیهـی محّقـق و حکیمـی  می کنـد هـر 

فی نوآور، پژوهنده ای پرکار و نیک کار، ادیبی شـاعر، و چیره دسـت 
ّ
ه، عارفی سـرآمد، مؤل

ّ
متأل

برترین هـای آن و پهلـوان  و  نابغه هـا  از  اّمـت اسـالمی و یگانـه ای  نوابـغ  از  او  در همـۀ فنـون. 

ی آورده  بی همتـای علـم و دیـن بـود؛ برابـر بـا آنچـه محّبـی )خالصـة األثـر: 440/3( در سـتایش و

که اخبارش  اسـت: »دارای تألیفات و تحقیقات اسـت و بیش از همگان شایسـتۀ آن اسـت 

گـردد و ویژگی هایـش نشـر یابـد و فضیلت هـا و نوآوری هایـش بـه جهـان هدیـه شـود. در  یـاد 

الّنعمانّیـه )ص43 ]125/1[( و  کـرده و در االنـوار  یـاد  کـه در آن از غدیـر  1. شـیخمان بهائـی را قصیـده ای دیگـر اسـت 
گـردد. یافـت   )]72/7[ )ص637  الجّنـات  روضـات 
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تسـلط بـر همـۀ علـوم و سرشـاری از نکته هـای دقیـق فنـون، خـود، بـه تنهایـی یـک اّمـت بـود. 

را پدیـد آورده باشـد.  او  کسـی همتـای  ی زاده و  کسـی را هماننـد و کـه روزگار  نـدارم   گمـان 

گوش مردمان نرسیده است.« ی به  و خالصه اینکه سخنی شگفت تر از ماجرای و

کـه پیشـتر ضمـن  نسـب وی بـه تابعـِی علوی مذهـِب بـزرگ، حـارث َهْمدانـی، می رسـد 

کش، شـیخ حسـین، درباره اش سـخن گفتیم. شـرح حال و ستایش شایستۀ  شـرح حال پدر پا

وی در ال به الی بسـیاری از فرهنگ نامه های شـرح حال نویسـی یافت می شـود؛ از جمله: سالفة 

نصرآبـادی  تألیـف  فارسـی(  زبـان  )بـه  الشـعراء  الّتذکـرة  ]155/1[(؛  )ص26  اآلمـل  أمـل  )ص289(؛  العصـر 

)ص150(؛ الّروضـة البهّیـه تألیـف سـرورمان شـفیع؛ ریحانـة األلبـاء و زهـرة الحیـاة الدنیا شـهاب الّدین َخفاجی 

)ص103-107 ]ص207-214[(؛ خالصـة األثـر محّبـی )440/3-455(؛ جامع الّرواة اردبیلی ]100/2[؛ إجازات 

البحار )ص123 ]بحار األنوار: 108/109[(؛ نقد الّرجال )ص303(؛ محبوب القلوب اشکوری ]390/3[؛ لؤلؤة 

البحریـن )ص15(؛ ریـاض الجّنـه تألیـف زنـوزی )روضـۀ چهـارم، حـرف بـاء بـا عنـوان بهایـی(؛ اإلجـازة الکبیـره 

تألیـف شـیخ عبـداهلل سـماهیجی؛ اإلجـازة الکبیـره تألیف شـیخ میرزا حیدرعلی بـن عزیزاهلل نظـری اصفهانی؛ 

تاریـخ عالـم آرای ]عّباسـی[ )115/1(؛ األعـالم ِزِرْکلـی )889/3 ]102/6[(؛ نسـمة الّسـحر فـی مـن تشـّیع و شـعر 

]مـج8/ج463/3[؛ روضـات الجّنـات )ص632 ]56/7[(؛ مسـتدرک الوسـائل )417/3(؛ ریـاض العارفیـن 

)ص45(؛ مجمـع الفصحـاء )8/2 ]12/4[(؛ روضـة الّصفـاء )ج8 ]577/8[( ضمـن یادکـرد از عالمـان 

هـم روزگار بـا صفویـه؛ نجوم الّسـماء )ص26(؛ طرائق الحقائق )137/1 ]242/1[(؛ مطلع الّشـمس )157/2 

و 386(؛ تتمیـم أمـل اآلمـل ابن ابی شـبانه؛ تکملـة الّرجـال شـیخ عبدالّنبی کاظمی ]175/2[؛ شـرح قصیدۀ 

شـیخ بهایـی بـا عنـوان وسـیلة الفـوز و األمـان تألیـف احمـد منینـی؛ قصـص العلمـاء )ص169 ]ص233-

کاظمـی؛ تنقیـح المقـال )107/3(؛ هدیـة  247[(؛ تکملـة أمـل اآلمـل سـرورمان ابومحّمـد حسـن صدرالّدیـن 

األحبـاب )ص109(؛ الُکنـی و األلقـاب )89/2 ]100/2[(؛ سـفینة البحـار )113/1 ]421/1[(؛ الفوائـد الّرضوّیـه 

)502/2-521(؛ مفتـاح الّتواریـخ )ص332(؛ منـن الّرحمـن )6/1(؛ دائـرة المعـارف بسـتانی )462/11-464(؛ 

غـة العربّیـه تألیـف جرجـی زیـدان )328/3 ]710/14[(؛ وفیـات األعـالم شـیخمان ]آقـا بـزرگ 
ّ
تاریـخ آداب الل

ـد 2، جـزء 8 و 9، سـال 1328: ص383 
ّ
ـة العرفـان )مجل

ّ
 تهرانـِی[ رازی؛ معجـم المطبوعـات )ص1262(؛ مجل

و 407-413 و 472-476 و 521(�
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رالّدیـن علـی رسـاله ای در شـرح حـال اسـتادش شـیخ بهایـی 
َ

 ُمَظّف
ّ

مـه مـال
ّ

گردش عال شـا

ی رسـاله ای  کلباسـی در شـرح حـال و نوشـته اسـت. نیـز شـیخ ابوالمعالـی بـن حـاج محّمـد 

نـام آور،  نویسـندۀ  بـه دسـت  او  زندگـی  کتابـی در شـرح  هـم  اخیـرًا  اسـت.  نگاشـته  مسـتقل 

کتـاب  گفتارمـان در بـارۀ ایـن  کـه در پایـان ایـن شـرح حـال از  نفیسـی تهرانـی، نگاشـته شـده 

گاه خواهیـد شـد. آ

استادان و شیوخ وی
شـیخ بـزرگ مـا بهایـی در طلـب دانـش، دیرگاهـی از عمـرش را بـه سـفر پرداخـت و بـرای 

گون در جسـت  گونا کوچید و روزگاری در شـهرها و مناطق  گمشـده اش به دوردسـت ها  یافتن 

کـرد. در جوامـع اسـالمی بـا اسـتوانه های دیـن و نوابـغ  و جـوی مطلـوب یگانـه اش رفـت و آمـد 

مذهِب شیعه و برجستگان اّمت و استادان هر دانش و فن و سرآمدان فضل و فضیلت دیدار 

نمـود. از ایـن روی، طبیعـی اسـت کـه اسـتادانی که آن هـا آموخته و قراءت و روایت کرده بسـیار 

داشـته باشـد؛ اّمـا کسـانی کـه ال بـه الی فرهنگ نامه هـا از ایشـان یـاد شـده، ایناننـد:

کـه بهایـی از او دانـش آموختـه و از او  1. پـدر مقّدسـش شـیخ حسـین بـن عبدالّصمـد 

األنـوار: 151/109[ ]بحـار  روایـت می کنـد. 

کرکی )د.940(� کرکی )د.993( فرزند محّقق  2. شیخ عبدالعالی 

که شـیخمان بهایی از وی  3. شـیخ محّمد بن محّمد بن ابی لطیف َمْقِدسـی شـافعی 

کـه دربخـش إجـازات بحـار )ص110 ]بحـار األنـوار: 97/109[(  روایـت می کنـد و از او اجـازه ای دارد 

آمده و به سال 992 نگاشته شده است.

کـه بهایـی از او دانـش  ـِف الحاشـیه ]در منطـق[ 
ّ
 عبـداهلل یـزدی )د.981( مؤل

ّ
4. شـیخ مـال

کـه در خالصـة األثـر ]440/3[ و جـز آن آمـده اسـت. آموختـه؛ چنـان 

کرده است. گردی  ی شا یاضی نزد و که بهایی در دانش ر ِب مدّرس  ّهِ
َ

 علی ُمذ
ّ

5. مال

 افضل.
ّ

6. قاضی مال
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ی  کـه بهایـی در قزویـن نـزد و کهدمـی معـروف بـه پیـر احمـد  کجائـی1  7. شـیخ احمـد 

آموخـت. دانـش 

کـه بهایـی در دانـش طـب نـزد او  8 . طبیـب چیره دسـت و آزمـوده، عمادالّدیـن محمـود 

درس می خوانـد.

بـا  اقامتـش در مصـر،  گویـد: »شـیخ بهایـی در طـول   محّبـی )خالصـة األثـر: 441/3( 
ّ

مـال

اسـتاد محّمـد بـن ابـی الحسـن َبْکـری دیـدار می نمـود و اسـتاد او را بسـیار بـزرگ می داشـت. 

یشـی فقیـر هسـتم. چگونـه ایـن انـدازه مـرا  گفـت: ›مـوالی مـا! مـن درو ی  یـک بـار بهایـی بـه و

بزرگ می داری؟‹ پاسـخ داد: ›شـمیم فضل را از تو بوییده ام.‹ بهایی این اسـتاد را با قصیدۀ 

کـه آغـازش چنیـن اسـت: مشـهورش سـتوده 
که میوه هایش رسیده و در دسترس است! که بهشتی هستی  کند  ای مصر! خدای سیرابت 

کش در لطافت چون زر است و آبش چون نقرۀ ناب. خا

گلش غالیه2 را از رونق انداخته است. کرده و  نسیمش ُمشک را شرمنده 

گونه گونش ظریف و لطیف است و زیبایی دومین ندارد. وصف های 

کردم. که در این زمین بار اقامت افکندم، یاران و دوستانم را فراموش  از آن هنگام 

که چه بوستانی است و شادابی و خّرمی اش بسنده و شفابخش است! خدا نگهبانش باد 

در آن بوستان، شفای قلب است و نغمۀ پرندگانش همچون آواز داریه به همراه قانون است3.

گوید: در همین قصیده 
کامیاب از زندگانی پسندیده باشد، هرکه خواهد این جا خوشبخت و 

گذارد و نادانی را دوست و یار خود قرار دهد. باید دانش و دانشوران را وا

کند. کنجی رها  کناری نهد و نحو و تفسیر را در  و طب و منطق را 

گذارد. ح و حاشیه را وا و درس و تدریس و متن و شر

گیالن است. کهدم در  1. از آبادی های منطقۀ 

2. عطری است آمیخته از بوهای خوش. )ن.(

یه و قانون نام دو وسیلۀ موسیقی است و داریه، همان دایره باشد. )ن.( 3. دار
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کی با روزهای تلخت، روزهای ما را تیره می داری؟ ای روزگار! تا چند و تا به 

و با هر صاحب فضیلت و هّمت عالی، چنین رفتار می کنی.

کــه دیگــران را بــه ســوی خــود جلــب می کنــی، آرزوهایــت را بــرآورده می ســازی؛ ولــی  در حالــی 

کاســتی ایجــاد می کنــی. در آرزوهــای مــن 

گمانی است سست. گمان می کنی من نیز از آنانم، به هستی ام سوگند!  گر  ا
گذار؛ وگرنه شکایتت را به آستان آن عالی جناب می برم!«1 شکنجۀ مرا وا

یـــارت پیامبـــر _ علیـــه الّصـــاة و الّســـام _  گفتـــه اســـت: »بـــه ز همـــو )همـــان: ص440 و 441( 

ـــا  ـــّدت ب ـــن م ـــود. در ای ـــیاحت ب ـــال در س ـــت و 30 س ـــذار پرداخ گ ـــت و  گش ـــه  ـــپس ب ـــت و س رف

بســـیاری از اهـــل فضـــل دیـــدار نمـــود و آن گاه، بازگشـــت و در ســـرزمین عجـــم ]ایـــران[ ســـکنا 

گزیـــد ... . پـــس بـــه اصفهـــان رفـــت و خبـــرش بـــه ســـلطان آن ســـرزمین، شـــاه عّبـــاس رســـید. 

شـــاه او را خواســـت تـــا رئیـــس عالمـــان آن ســـرزمین شـــود، پـــس او عهـــده دار ایـــن ســـمت 

ـــه  ـــق ب ـــه زندی ک ـــود  ـــاه نب ـــب ش ـــر مذه ی ب ـــا و ـــت؛ اّم ـــاال یاف ـــی ب ـــی واال و منزلت ـــت و جایگاه گش

گرچـــه در  ـــود،  ی از دیـــن اســـتوارش همـــه جـــا پیچیـــده ب شـــمار می رفـــت؛ زیـــرا آوازۀ او در پیـــرو

یـــد.« ــّو می ورز ــتِی اهـــل بیـــت غلـ دوسـ

که اهلل را پروردگار  گفتن از انسـانی مؤمن  گسـتاخ اسـت این مرد در بد  گوید: چه  امینی 

کـه در آن روزگار پادشـاه آن سـرزمین  ک  خـود می دانـد! چـه وقیحانـه در بـارۀ مـردی علـوی و پـا

کـه ایـن پادشـاه  بـوده، زبـان بـه زشـتی می گشـاید و او را بـه زندقـه مّتهـم می کنـد! معلـوم اسـت 

ک و منـزه بـوده و مذهبـش  کرده هایـش پـا نیکبخـت در دیـن و مذهـب و اعمـال و کرده هـا و نا

قـرار داشـته  ایشـان  بهایـی در رأس  کـه شـیخمان  نبـوده  اّمتـش  بـزرگان  چیـزی جـز مذهـب 

ینـت روزگار خـود و هـر  اسـت. آن چـه از ایـن پادشـاه بـر جـای مانـده، چیـزی جـز نیکـی و ز

ک _ صلـوات اهلل علیهـم _ و پشـتیبانی از مذهـب  ی از عتـرت پـا روزگار دیگـر نیسـت؛ و آن، پیـرو

تهمـت  بی پروایانـه  و  می گویـد  سـخن  کین توزانـه  انگیـزۀ  بـا  محّبـی  اّمـا  اسـت.  ایشـان  حـّق 

1. خفاجی )ریحانة األلّباء ]ص210 و 211[( آن را آورده است.
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کـه از اخـزم بـه ارث برده و مـن آن را  کـی نـدارد. ایـن طبیعتـی اسـت  می زنـد و از سـخن خـود با

می شناسم1�

ک کدام غلـّو را یافته  کاش می دانسـتم او در شـیخ بزرگـوار نسـبت بـه اهـل بیـت پیامبـر پا

کـه خدای  اسـت؟! آری؛ محّبـی نشـانه ای از غلـّو در شـیخ نیافتـه؛ اّمـا هـر فضیلـِت بلنـدی را 

که ویژۀ ایشـان سـاخته، غلّو  سـبحان برای خاندان رسـول خدا؟ص؟ قرار داده و هر عظمتی را 

می شـمارد؛ و ایـن عـادت پیشـینیان و پسـینیاِن اینـان اسـت؛ وایـن ِشـکوه را تنهـا نـزد خـدا 

بایـد برد.

گردان و روایتگران از وی شا
کـه شمارشـان درخـور توّجـه اسـت، علـوم دیـن و فلسـفه و  جماعتـی از عالمـان یگانـه 

کـه جمعـی از عالمان برجسـته از طریق  گرفته انـد؛ همـان سـان  ادب را از شـیخمان بهایـی فرا

کنـون نـام ایـن دو دسـته بـه ترتیـب الفبـا می آیـد: کرده انـد. ا اجـازه از او روایـت 

)الف(

1. شیخ ابراهیم بن فخرالّدین عاملی بازوری. )أمل اآلمل: ص5 ]25/1[(

کـه سـه اجازه نامـه از شـیخ بهایـی  2. سـّید نظام الّدیـن احمـد بـن زیـن العابدیـن علـوی 

بـه سـال 1018 دارد و دربخـش إجـازات بحاراالنـوار یافـت می گـردد.

کـرد. و از او اجـازۀ روایت  گردی  کـه نـزد شـیخمان بهایی شـا 3. شـیخ ابوطالـب تبریـزی 

یـاض العلمـاء ]468/5[ آمده اسـت. کـه در ر دارد؛ چنـان 

که از شـیخ اجازۀ روایت  4. سـّید ظهیرالّدین ابراهیم بن قوام الّدین همدانی )د.1025( 

دارد. )جامع الّرواة ]30/1[؛ سالفة العصر ]ص480[؛ نجوم الّسماء(

که از شیخ اجازۀ روایت دارد. )وفیات األعالم( ی  5. سّید ابوالقاسم رازی غرو

که مانند پیشنیان خویش رفتار می کنند. )ن.( 1. مثلی است در مورد کسانی 
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6. سّید احمد بن عبدالّصمد حسینی بحرانی. )سالفة العصر ]ص519[؛ أمل اآلمل ]15/2[(

کـه شـیخ بر پشـت کتابش مفتـاح الفالح به  7. سـّید معین الّدیـن محّمـد اشـرف شـیرازی 

سـال 1021 برای او اجازۀ روایت نوشـته اسـت.

کــه اجازه نامــۀ شــیخمان  کرکــی  8 . ســّید احمــد بــن حســین بــن حســن موســوی عاملــی 

یــخ 1012 در بخــش إجــازات بحاراالنــوار )ص132 ]بحــار األنــوار: 157/109[(  بهایــی بــرای او بــه تار

یافــت می گــردد.

)ب(

کـه اثنـی عشـرّیة  گزیده در طـوس  ْنصـاری، سـکنا
َ
9. سـّید بدرالّدیـن بـن احمـد عاملـی أ

کـرده اسـت. )أمـل اآلمـل ]42/1[( تّیـه تألیـف شـیخ را شـرح  الّصومّیـة و الّصال

ینی که شـیخ برایش اجازه نامه ای به سـال  10. کمال الّدیـن حـاج بابـا ابـن میـرزا جـان قزو

ی نسـخۀ شـیخ[ نگاشـته بـود، نوشـته اسـت.  کـه او ]ازرو کتـاب الحبـل المتیـن  1007 بـر پشـت 

یعـه إلـی تصانیـف الشـیعه: 237/1؛ مسـتدرک إجـازات البحار( ر
ّ

)الذ

11. امیر محّمدباقر استرآبادی مشهور به طالبان. )أمل اآلمل: ص60 ]247/2[(

نجـوم  ]ص78[؛  ینـی  قزو اآلمـل  أمـل  )تتمیـم  یـزدی.  زین العابدیـن  بـن  محّمدباقـر   
ّ

مـال  .12

الّسـماء(

کتـاب اثنـی عشـرّیة  ی بـر پشـت  کـه شـیخ اجـازه ای بـرای و  بدیع الّزمـان قهپانـی1 
ّ

13. مـال

یعـه إلـی تصانیـف الشـیعه: 237/1( ر
ّ

تّیـه نوشـته اسـت. )الذ الّصال

)ج؛ ح؛ خ(

14. شـیخ جعفـر بـن شـیخ لطـف اهلل بـن عبدالکریـم میسـی عاملـی اصفهانـی کـه شـیخ 

1. در برخـی مأخذهـا چنیـن آمـده؛ اّمـا نادرسـتی اش آشـکار اسـت و درسـِت آن، ُقهبایـی یـا قهبائـی منسـوب بـه ُقهپایـه 
کوهپایـه( اسـت.)غ.( کوه پـا یـا  )= معـّرب 
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ی و پـدرش اجـازۀ روایـت داد. ایـن اجـازه در بخش إجـازات بحاراالنوار  بهایـی در سـال 1020 بـه و

گردد. )ص130 ]بحار األنوار: 148/109[( یافت 

15. شـیخ جـواد بـن َسـْعد بـن جـواد بغدادی، معـروف به فاضل جواد که از شـیخ بهایی 

روایت کرده اسـت. )مسـتدرک الوسائل: 406/3(

16. شـیخ جعفـر بـن محّمـد بـن حسـن خّطـی بحرانـی )أمـل اآلمـل ]54/2[؛ سـالفة العصـر 

ی بـه سـال 1028 درگذشـته اسـت. کـه و ]ص524[( در مأخـذ اخیـر آمـده 

که در سـالفة العصر ]ص491[   عبداهلل ُتْسـَتری )د.1069( چنان 
ّ

 حسـن علی بن مال
ّ

17. مال

کـه در إجـازات  آمـده اسـت یـا )د. 1075(. شـیخ بـه سـال 1030 اجـازۀ روایتـی برایـش نگاشـته 

البحـار )ص140 ]بحـار األنـوار: 23/110[( یافـت می شـود.

که خالصة الحسـاب اسـتادش شـیخ بهایی را شـرح   حسـین یزدی اردکانی 
ّ

18. حاج مال

یاض العلماء ]195/2[( نموده و استاد بر آن تقریظی نگاشته است. )ر

کـه از شـیخ روایـت  ـی 
ّ
کمال الّدیـن ]بـن[ أبـُزر حسـینی حل 19. سـّید حسـین بـن سـّید 

کـه در اجازه نامـۀ شـیخ عبدعلی خمایسـی _ که روایت کننده از همین سـید  می کنـد؛ چنـان 

ی در سـال 1072 و دیگـر اجـازات شـیخ عبدعلـی  حسـین اسـت، _ بـه شـیخ ناجـی حصینـاو

آمده اسـت.

گشـته در مشـهد  گزیـده و دفـن  20. شـیخ حسـین بـن حسـن عاملـی مشـغری، سـکنا 

کتـاب نـکاح  کـه از طریـق اجـازه از شـیخ بهایـی روایـت نمـوده و اجازه نامـه اش بـر  الّرضـا؟ع؟ 

تذکـره عاّلمـه یافـت می شـود. )أمـل اآلمـل ]69/1[(

ـــده در اصفهـــان. )أمـــل  گزی ـــن محّمـــد حـــّر عاملـــی، ســـکنا  ـــن علـــی ب 21. شـــیخ حســـین ب

ـــل ]78/1[( اآلم

22. ســـّید حســـین بـــن محّمدعلـــی بـــن حســـین عاملـــی جبعـــی )د.1069(� )أمـــل اآلمـــل 

)]79/1[
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یخ هـای 1003  کـه بـا سـه اجازه نامـه بـه تار کرکـی )د.1076(   23. سـّید حسـین بـن حیـدر 

کرده است. )مستدرک الوسائل: 419/3( و 1010 و 1020 از شیخ روایت 

کـه شـیخ بهایـی در سـال 1030 برایـش اجـازه ای بـر  24. سـّید امیـر شـرف الّدین حسـین 

ی نگاشـته که در بخش إجـازات بحار ]بحـار األنـوار: 151/109[  اجـازه نامـۀ شـهید ثانـی بـرای پـدر و

یافـت می شـود.

گرفت  کـه دانـش اسـطرالب را از شـیخ فرا 25. میـرزا حاتم بیـگ اعتمادالّدولـۀ اوردبـادی 

و استادش بهایی الّرسالة الحاتمّیه را به زبان فارسی در سال 1319 1 برای او نگاشت.

کـه از شـیخ بهایـی روایـت می کنـد. )سـالفة  ینـی )د.1089(   خلیـل بـن غـازی قزو
ّ

26. مـال

العصر ]ص419[؛ أمل اآلمل ]112/2[؛ مستدرک الوسائل: 413/3(

کرده است. که از شیخ روایت   خلیل بن محّمد اشرف قائنی اصفهانی 
ّ

27. مال

28. رضّی  الّدین بن ابی لطیف قدسی. )خالصة األثر: 443/2(

29. شیخ زین الّدین بن محّمد )د.1064( نوادۀ شیخمان شهید ثانی. )الّدّر المنثور(

)س؛ ش؛ ص(

کـه برخـی از تألیف هـای اسـتادش شـیخ بهایـی بـا   سـعید بـن عبـداهلل نصیـری 
ّ

30. مـال

ی موجـود اسـت و دسـتخّط اسـتاد نیـز بـر آن هـا اسـت. خـّط و

ـِف تحفـة المؤمنیـن، 
ّ
 سـلطان حسـین بـن مـوال سـلطان محّمـد اسـترآبادی، مؤل

ّ
31. مـال

یـاض العلمـاء ]454/2[( کـه بـه سـال 1078 شـهید شـد. )ر

32. شیخ سلیمان بن علی بن راشد بحرانی شاخوری )د.1101(� )روضات الجّنات ]14/4[(

33. کمال الّدیـن سـّید شـاه میرحسـینی کـه شـیخ بهایـی بـر نسـخه ای از کتـاب األربعیـن 

ریعه إلی تصانیف الشـیعه: 238/1(
ّ

خویش، اجازه روایتی به سـال 1008 برایش نگاشـته اسـت. )الذ

گویا 1019 صحیح است.)م.( 1. در چاپ های الغدیر همین تاریخ آمده؛ ولی 
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کـه در فاصلـۀ سـال 1081 تـا 1086 درگذشـته و از   صالـح بـن احمـد مازندرانـی 
ّ

34. مـال

کـرده اسـت. )مسـتدرک الوسـائل: 413/3( شـیخ روایـت 

 محّمدصادق بن محّمدعلی تویسرکانی، شرح کنندۀ چیستان های استادش. 
ّ

35. مال

ریعه إلی تصانیف الشیعه ]68/12[(
ّ

)الذ

گزیـده در یمـن )د.1088(� )نسـمة الّسـحر فـی مـن  گیالنـی، سـکنا   محّمدصالـح 
ّ

36. مـال

تشـّیع و شـعر ]مـج9/ج496/2[(

کـه از شـیخ بهایـی سـؤال هایی نمـوده و شـیخ در  37. شـیخ صالـح بـن حسـن جزایـری 

ضمـن جـواب آن هـا برایـش اجازۀ روایت نگاشـته اسـت. )أمـل اآلمـل ]135/2[(

)ع(
38. شیخ نجیب الّدین علی بن محّمد بن مّکی عاملی جبعی. )أمل اآلمل ]130/1[(

39. شـیخ زین الّدین علی بن سـلیمان بحرانی )د.1064( که شـیخمان شـیخ سلیمان 

ی را آورده  ماحـوزی بحرانـی در شـرح حـال عالمـان بحریـن، اجازه نامـۀ شـیخ بهایـی بـرای و

است. )لؤلؤة البحرین ]ص14 و 16[؛ مستدرک الوسائل: 388/3(

یـاض   عبدالوحیـد بـن نعمـت اهلل دیلمـی اسـترآبادی، دارای تألیفـات فـراوان. )ر
ّ

40. مـال

)]284/3[ العلمـاء 

41. شیخ علی بن محمود عاملی. )أمل اآلمل ]134/1[(

)رسـالۀ شـیخ  الّروضـة البهّیـه�  ـِف الحاشـیة علـی 
ّ
42. شـیخ علـی بـن نصـراهلل جزایـری، مؤل

سلیمان ماحوزی در بارۀ عالمان بحرین(

کـه از شـیخ  کمـره ای )د.1060(   عّزالّدیـن علی نقـی بـن ابی العـال محّمدهاشـم 
ّ

43. مـال

روایـت می کنـد. )مسـتدرک الوسـائل نـوری: 405/3(

44. شـیخ عبدالعلـی بـن ناصـر بـن رحمـت اهلل حویـزی، دارای تألیفـات بسـیار. )أمـل 

)]154/2[ اآلمـل 

)336(
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طیـف بـن علـی عاملـی حویـزی. )أمـل اآلمـل ]111/1[؛ مسـتدرک الوسـائل 
ّ
45. شـیخ عبدالل

)]406/3[

یاض العلماء ]146/3[( 46. سّید عبدالعظیم بن سّید عّباس استرآبادی. )ر

کننـدۀ  47. سـّید شـمس الّدین علـی بـن محّمـد بـن علـی حسـینی خلخالـی، شـرح 

یـاض العلمـاء ]440/3[( ک از آثـار اسـتادش بـه سـال 1008� )ر خالصـة الحسـاب و نیـز تشـریح األفـال

کـه شـیخ در هفتـم رمضـان سـال 1013 بـه  48. سـّید بهاءالّدیـن علـی حسـینی تفرشـی 

ی اجـازه داده اسـت. )مسـتدرک االجـازات( و

که از شـیخ روایت  ی )د.1060(  49. سـّید شـرف الّدین علی طباطبایی شولسـتانی غرو

می کنـد. )مسـتدرک بحار األنـوار: 409/3(

کـه شـیخ بهایـی در شـّوال سـال 998  50. شـیخ نورالّدیـن علـی بـن عبدالعزیـز بحرانـی 

ی اجـازه داده اسـت. بـه و

یـــاض العلمـــاء  کرهـــرودی. )ر 51. قاضـــی عالءالّدیـــن عبدالخالـــق، معـــروف بـــه قاضـــی زادۀ 

)]91/3[

نیـز  و  بهایـی  اسـتادش شـیخ  کـه رسـاله ای در شـرح حـال  رالّدیـن علـی 
َ

ُمَظّف  
ّ

مـال  .52

دارد. ی  و اربعیـن  بـر  حاشـیه هایی 

تألیـف  تّیـه  الّصال اثنـی عشـریة  کننـدۀ  نباطـی عاملـی، شـرح  احمـد  بـن  53. شـیخ علـی 

کـه شـیخ بهایـی سـه اجـازه در سـال های 1011 و 1012 بـه او داده و برخـی از تألیفـات  اسـتادش 

که اجازاتش نیز بر آن ها یافت می شود. استادش با خّط او موجود است 

ـــِف 
ّ
54. شـــیخ زکّی الّدیـــن عنایـــت اهلل بـــن شـــرف الّدین علـــی قهپانـــی1 نجفـــی، مؤل

مجمـــع الّرجـــال�

1. درسِت آن، ُقهبائی است. )غ.(
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کـه در  کـرده؛ چنـان  کـه از شـیخ بهایـی روایـت   غیاث الّدیـن علـی اصفهانـی 
ّ

55. مـال

بخـش إجـازات بحاراالنـوار )ص136( آمـده اسـت.

56. سّید علی علوی بعلبکی عاملی که شاید همان سّید علی بن علوان حسینی باشد.

ک؛ ل( )ق؛ 
گزیـده در مشـهد الّرضـا؟ع؟  کاشـف الّدین محّمـد یـزدی، سـکنا  57. میـرزا قاضـی بـن 

ـِف الّتحفـة الّرضوّیـة فـی شـرح الّصحیفـة الّسـّجادّیه�
ّ
مؤل

گیالنی. )نجوم الّسماء(  محّمدقاسم 
ّ

58. مال

59. سـّید امیـر سـراج الّدین قاسـم بـن میرمحّمـد طباطبایـی قهپانی1 که از شـیخ روایت 

می کنـد. )جامـع الّرواة ]21/2[؛ مسـتدرک الوسـائل: 409/3(

فرمـان  بـه  را  ک  األفـال تشـریح  کـه  تنکابنـی  گیالنـی  عبدعلـی  بـن  محّمدکاظـم   
ّ

مـال  .60

یاض العلماء ]271/4[( استادش شرح نمود. )ر

کـه شـیخ بهایـی بـه سـال  61. شـیخ لطـف اهلل بـن عبدالکریـم میسـی عاملـی اصفهانـی 

ی به سـال 1032  1020 به او اجازه داد. )بخش إجازات بحاراالنوار: ص130 ]بحار األنوار: 148/109[( و

در اصفهـان درگذشـت. شـیخمان حـّر عاملـی )أمـل اآلمـل ]136/1[( و کشـمیری )نجـوم الّسـماء( 

شـرح حالـش را آورده اند.

)م(
که دو اجازه نامه از شیخ دارد. 62. سّید ابوعلی ماجد بن هاشم بحرانی )د.1028( 

کـه از شـیخ روایت می کند. )مسـتدرک   محّمدمحسـن فیـض کاشـانی )د.1091( 
ّ

63. مـال

الوسائل: 421/3(

کتـاب  کـه پـس از وفـات اسـتادش  64. نظام الّدیـن محّمـد بـن حسـین ُقَرشـّی سـاوجی 

جامـع عّباسـی را تکمیـل نمـود.

1. درسِت آن، ُقهبائی است. )غ.(
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65. سـّید میـرزا رفیع الّدیـن محّمـد نائینـی )د.1081( که از شـیخ روایـت می کند. )جامع 

الّرواة ]321/1[؛ سالفة العصر ]ص491[؛ مستدرک الوسائل: 409/3(

66. شیخ محّمد بن علی عاملی تبنینی. )أمل اآلمل ]162/1[(

کـه از شـیخ بهایـی روایـت می کنـد. )لؤلـؤة  67. شـیخ محمـود بـن حسـام الّدین جزایـری 

البحریـن ]ص113[؛ مسـتدرک الوسـائل: 390/3(

تیـة و الصومیـه  کـه االثنـا عشـریة الصال  محّمـد صدرالّدیـن بـن محب علـی تبریـزی 
ّ

68. مـال

کرده است. و مفتاح الفالح استادش را ترجمه 

69. سّید محّمدتقی بن ابی الحسن حسینی استرآبادی. )أمل اآلمل ]251/2[(

 عالءالّدین محّمد بن بدرالّدین محّمد قّمی.
ّ

70. مال

کـه شـیخ بـه سـال 1030 بـه او اجـازۀ روایـت داده و آن را بـر   محّمدرضـا بسـطامی 
ّ

71. مـال

نسـخه ای از کتابـش الحبـل المتیـن نگاشـته اسـت.

کـه از شـیخ روایـت می کنـد. )إجـازات بحاراالنـوار:   محّمدتقـی مجلسـی )د.1070( 
ّ

72. مـال

ص150؛ مسـتدرک االجـازات(

بهایـی  شـیخ  از  کـه  نجفـی  ـی 
ّ
حل یش علـی  درو بـن  محمـود  حسـام الّدین  شـیخ   .73

الوسـائل: 424/3؛ اجازه نامـۀ شـیخ عبدالواحـد  العلمـاء ]137/1[؛ مسـتدرک  یـاض  )ر روایـت می کنـد. 

بـه شـیخ ابوالحسـن شـریف( بورانـی 

که از شـیخ روایت   صدرا )د.1050( 
ّ

 صدرالّدین محّمد شـیرازی، مشـهور به مال
ّ

74. مال

می کند. )مسـتدرک الوسائل: 424/3(

ی در سـال 1015 از او روایـت  کـه از طریـق اجـازۀ و  صفّی الّدیـن محّمـد قّمـی 
ّ

75. مـال

کـرده اسـت. )بخـش إجـازات بحاراالنـوار: ص130 ]بحـار األنـوار: 146/109[(

 محّمدباقر بن محّمد مؤمن سبزواری )د.1090(�1
ّ

76. مال

کـه شـاید اشـتباه باشـد؛ زیـرا  کـرده  گردان شـیخ یـاد  ـِف روضـات الجّنـات )ص117 ]69/2 و 70[( از وی ضمـن شـا
ّ
1. مؤل

ایـن فـرد بـه سـال 1017 زاده شـده وهنـگام وفـات شـیخ بهایـی 13 سـال داشـته اسـت.
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که از طریق اجازه از شیخ روایت می کند. ی   محّمدامین قاری راو
ّ

77. مال

78. شـیخ بهاءالّدیـن محّمـد عاملـی کـه همنـام اسـتاد خویـش اسـت و از طریق اجازه 

از او روایـت می کنـد.

کنندۀ خالصة الحساب� گیالنی، شرح  79. امیر شمس الّدین محّمد 

کـه شـیخ بـه سـال 998 بـه او اجـازه داده  80 . مـوال ملک حسـین بـن ملک علـی تبریـزی 

اسـت. )نجـوم الّسـماء(

کـه شـیخ بـه او و پـدرش اجـازه داده اسـت.  81 . سـّید محّمدعلـی بـن ولـّی اصفهانـی 

یعـه إلـی تصانیـف الشـیعه: 238/1( ر
ّ

)الذ

از شــیخ روایــت می کنــد و در  کــه  ُقَثمــی دزفولــی  82 . قاضــی مجدالّدیــن عّباســی 

اجازه نامــۀ خــود بــه فرزنــدش قاضــی فصیح الّدیــن، شــیخ را از اســتادان خــود شــمرده اســت. 

ــالم( ــات األع )وفی

که از شیخ روایت می کند. )أمل اآلمل ]232/2[(  معّزالّدین محّمد 
ّ

83 . مال

ی از شـیخ  84 . شـیخ محّمـد بـن سـلیمان1 مقابـی بحرانـی. )لؤلـؤة البحریـن ]ص86[( و

کـه در مسـتدرک2 موجـود اسـت. یافـت نمـوده  بهایـی اجـازه ای در شـعبان سـال 998 در

85 . شـــیخ محّمـــد بـــن محّمـــد بـــن حســـین حـــّر عاملـــی مشـــغری )د.1098(� )أمـــل اآلمـــل 

)]178/1[

86 . شیخ محّمد بن نّصار حویزی. )أمل اآلمل ]310/2[(

که از طریق اجازه های  87 . شیخ ابوالحسن محّمد بن شیخ یوسف بحرانی عسکری 

یعه إلی تصانیف  ر
ّ

یخ های 998 و 999 و 1000 از شیخ بهایی روایت می کند. )الذ سه گانه در تار

الشیعه ]239/1[؛ مستدرک اجازات البحار(

1. در اجازه نامۀ شیخ بهایی به وی، محّمد بن یوسف آمده است.

2. گویا مراد، مستدرک اجازات البحار است. )ن.(
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88 . شیخ محمود بن حسام الّدین مشرفی جزایری. )وفیات األعالم(

 مراد بن علی خان تفرشی )د.1051(� )جامع الّرواة ]223/2[(
ّ

89 . مال

ِف ملحّقـات الّصحیفة الکامله 
ّ
ینـی، مؤل یابادی قزو  محّمـد مشـهور بـه تقـی صوفی ز

ّ
90. مـال

کرده اسـت. یافت  کرده و از او اجازۀ روایت در گردی  که نزد شـیخ بهایی شـا به سـال 1023 

 محّمـد بـن شـاه مرتضـی بـن شـاه محمـود کاشـی، بـرادِر موالمـان محّمدمحسـن 
ّ

91. مـال

بـه  اجازه نامـه  فرزنـدش شـاه مرتضـی در  را  ایـن  روایـت می کنـد.  بهایـی  از شـیخ  کـه  فیـض 

إلـی  یعـه  ر
ّ

)الذ اسـت.  کـرده  تصریـح   1088 سـال  در  مرتضـی  بـن  محّمـد  نورالّدیـن  فرزنـدش 

البحـار( اجـازات  مسـتدرک  250/1؛  الشـیعه:  تصانیـف 

یاض العلماء(  مقصود بن زین العابدین استرآبادی. )ر
ّ

92. مال

اربعیـن  شـرح  مترجـم  عاملـی،  خاتـون  بـن  علـی  بـن  شـمس الّدین  محّمـد  شـیخ   .93

یعـه إلـی  ر
ّ

کـه بـه سـال 1029 بـه او اجـازۀ روایـت داده اسـت. )أمـل اآلمـل ]169/1[؛ الذ اسـتادش 

تصانیف الشیعه: 239/1(

کـه بـه  یدشـتی مشـهور بـه شـریفا اصفهانـی )د.1087(   شـریف الّدین محّمـد رو
ّ

94. مـال

گرفته اسـت. )مسـتدرک الوسـائل: 409/3؛ بخش إجازات البحار: ص131  سـال 1022 از شـیخ اجازه 

]بحـار األنـوار: 150/109[(

بهایـی  شـیخ  از  اجـازه  طریـق  از  کـه  کشـمیری  محّمـد  شـمس الّدین  شمسـا   
ّ

مـال  .95

 هدایـت اهلل بـن مـوال عبدالّصمد 
ّ

گردش مـال روایـت می کنـد و ایـن را در اجازه نامـۀ خـود بـه شـا

کـرده اسـت. )وفیـات األعـالم( گیالنـی در سـال 1040 تصریـح 

)هـ ؛ ی(
کـه شـیخ بهایـی بـه سـال 1030  96. شـیخ هاشـم بـن احمـد بـن عصام الّدیـن اتکانـی 
بـه او اجـازۀ روایـت داده و اجازه نامـه اش را بـر نسـخه ای از اثنـی عشـرّیات بـه خـّط خـود شـیخ 

یعـه إلـی تصانیـف الشـیعه: 239/1( ر
ّ

هاشـم، نگاشـته اسـت. )الذ

یخ 1025 دارد. که اجازه ای از شیخ بهایی به تار 97. شیخ یحیی الهیجی 
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تألیفات گرانبهای او
کتـاب حیـات شـیخمان بهایـی را در هـم پیچیـد و مـرگ،  گرچـه پیشـامدها و مقـّدرات 

گرانبهایـش حیـات جـاودان او را در همـۀ  او را از دیـدگان نهـان سـاخت، دانـش بسـیار و آثـار 

یـم: گـون را می آور گونا کتاب هـای پـر بهایـش در دانش هـای  کنـون نـام  روزگاران رقـم زد. ا

1. العروة الوثقی در تفسیر؛ چاپ شده.

2. جامع عباسی در فقه؛ چاپ شده.

3. رسالۀ فارسی در اسطرالب.

4. رسالۀ عربی در اسطرالب.

ی؛ چاپ شده. 5. حاشیه بر تفسیر بیضاو

6. حاشیه بر خالصة األقوال.

7. اإلثنی عشرّیات پنج گانه.

8 . رسالۀ حساب به فارسی.

9. عین الحیاة در تفسیر.

10. حاشیه بر مختلف الّشیعه.

11. حاشیه بر رجال نجاشی.

یاض األرواح. 12. منظومۀ ر

ی. 13. شرح تفسیر بیضاو

کتاب من ال یحضره الفقیه. 14. حاشیه بر 

15. سوانح سفر الحجاز.

16. حواشی شرح الّتذکره.

ک؛ چاپ شده. 17. تشریح األفال

18. حّل حروف القرآن.

19. توضیح المقاصد.

20. رساله در میراث؛ چاپ شده.

)344(

261/11



387 ة و الّدین 
ّ
81� بهاء المل

21. حاشیه بر القواعد.

22. حاشیه بر المطّول.

23. حاشیه هایی بر الکّشاف.

24. شرحی بر شرح چغمینی.

25. حاشیة إرشاد األذهان.

یس األرض. 26. رسالة تضار

27. شرح الحّق المبین.

28. شرح دعاء الّصباح.

29. الحبل المتین؛ چاپ شده.

30. شرح األربعین؛ چاپ شده.

31. زبدة األصول؛ چاپ شده.

32. الّرسالة الهاللّیه.

33. أسرار البالغه.

34. درایة الحدیث؛ چاپ شده.

35. الکشکول؛ چاپ شده.

36. لغز الّزبده.

37. بحر الحساب.

38. لغز الّنحو.

39. رسالة فی الّسوره.

40. تنبیه الغافلین.

41. الّصراط المستقیم.

42. الّرسالة اإلعتقادّیه.

43. مشرق الّشمسین.

44. مفتاح الفالح؛ چاپ شده.
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45. خالصة الحساب؛ چاپ شده.

46. المخالة؛ چاپ شده.

47. الجوهر الفرد.

48. الفوائد الّصمدّیه؛ چاپ شده.

49. تهذیب الّنحو؛ چاپ شده.

50. الجبر و المقابله.

ّیتان؛ چاپ شده. کّر 51. رسالتان 

52. رساله ای در قبله.

53. دیوان شعر.

54. رساله ای در نماز.

55. رساله ای در حج.

گربه و موش؛ چاپ شده.  .56

57. لغز القانون.

58. لغز الکّشاف.

59. شرح الّصحیفة الّسّجادّیه با نام حدائق الّصالحین.

کب برگرفته از خورشید است. کوا که نور  60. رساله ای در این موضوع 

61. پاسخ 22 سؤال شیخ صالح جزایری.

62. شرح الفرائض الّنصیرّیه تألیف محّقق طوسی.

63. حاشیة شرح العضدی علی مختصر األصول.

64. رسالة فی حّل أشکال العطارد و القمر.

کوه ها با قطر زمین. 65. رسالة در نسبت بزرگ ترین 

66. رساله ای در قصر  یا تخییر نماز مسافر در تفسیر.

67. حاشیۀ اإلثنی عشرّیه تألیف شیخ حسن.

کتاب. 68. رساله ای در ذبیحه های اهل 
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کهدرریاضالعلماءازآنمطلبمیآورد. 69.حاشیهبرمعالمالعلماءابنشهرآشوب

ترجمۀآنچهامامرضا؟ع؟برایمأموننوشت. 70.رسالهایدر

کهمنظومهایدرستایشحضرتصاحبالّزماناست. واألمان 71.وسیلةالفوز

72.شرحیبرشرحرومیبهملّخص.

إثباتوجودامامقائم. کتابیدر .73

74.رسالهایدرحلعبارتیازقواعد.

75.رسالهایدرأحکامسجودپسازتالوتآیاتسجده.

76.جوابالمسائلالمدنّیات.

77.رسالهایدرطبقاتالّرجال]الحدیث[.

از برخـی بـر وشـرحها وحاشـیهها ارجوزههـا و وقصیدههـا مثنویهـا نیـز اینهـا جـز

بـه ایـنتألیفهـانیـزدارایشـرحهاوحاشـیههاو تألیفهـایخـودوجـزآنهـادارد.برخـیاز

کـهنشـانگراهتمام نظـمدرآمدههایـیازجانـبمعاصرانـشوعالمـانروزگارانبعـدهسـتند

وبزرگشمردنشـانازجایـگاهعلمـیودینـیشـیخبهایـیاسـت. جـّدیایشـانبـهایـنآثـار

رایـادمیکنیـم: کنـوننـامایـنآثـار ا

ثنی عشرّیات( )اإل
ّیة. ݑ 1.حاشیههایسّیدماجدبنهاشمبحرانی)د.1028(شاگردشیخبهاییبراإلثنیعشرّیةالّصالٮݧ

2.شرححسامالّدینبنجمالالّدینطریحینجفی.

3.شرحشیخسلیمانبنعبداهللماحوزیبحرانی)د.1121(.

4.شرحسّیدفیضاهللبنعبدالقاهرحسینیتفرشی.

5.شرحاإلثنیعشرّیاتالّصالتّیهتألیفشیخعلیبناحمدبنموسیعاملینباطی.

اسـترآباد، اردبیلـی،سـاکن موسـی بـن تألیـفشـیخحسـین الّصومّیـه اإلثنـیعشـرّیات شـرح .6
بهایـی. شـیخ هـمروزگار
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ِف 
ّ
7� شرح اإلثنی عشرّیات الَحّجّیه تألیف شیخ زین الّدین حسین عاملی )د.1078( برادِر مؤل

أمل اآلمل�

تّیه تألیف سّید نورالّدین علی بن حسین موسوی عاملی )د.1048(  8 � شرح اإلثنی عشرّیات الّصال

ِف المدارک�
ّ
برادِر مؤل

بحرانـی  سـماهیجی  صالـح  حـاج  بـن  عبـداهلل  شـیخ  تألیـف  تّیـه  الّصال عشـرّیات  اإلثنـی  شـرح   �9

که آن را به نظم نیز درآورده است. )د.1135( 

کـه  ـِف المعالـم، 
ّ
تّیـه تألیـف شـیخ حسـن بـن شـهید ثانـی، مؤل 10� حاشـیه بـر اإلثنـی عشـرّیات الّصال

کتـاب یعنـی سـال1012 بـر آن حاشـیه نگاشـته اسـت. در همـان سـال تألیـف اصـل 

گردش مـــوال صدرالّدیـــن محّمـــد بـــن  تّیـــة و الّزکاتّیـــه تألیـــف شـــا ــرّیات الّصال 11� ترجمـــۀ اإلثنـــی عشـ

تبریـــزی� محب علـــی 

)األربعین(
12� حاشیة األربعین تألیف شیخ عبدالّصمد بن حسین، برادِر شیخ بهایی�

13� حاشیة األربعین تألیف سّید عبداهلل بن نورالّدین بن نعمت اهلل جزایری )د.1173(�

 اسماعیل بن محّمد حسینی خواجویی اصفهانی )د.1173(�
ّ

14� حاشیة األربعین تألیف مال

گرد شیخ� رالّدین علی، شا
َ

 ُمَظّف
ّ

15� حاشیة األربعین تألیف مال

کـه شـیخ بهایـی بـه سـال  16� ترجمـۀ شـرح اربعیـن از شـیخ محّمـد بـن علـی بـن خاتـون عاملـی 

1027 تقریظـی بـر آن نگاشـته اسـت.

ک( )تشریح األفال
یش حویزی رجالی� ک تألیف شیخ فرج اهلل بن محّمد بن درو 17� شرح تشریح األفال

ینـی، هـم روزگار  قزو بـن محّمدصـادق  امیـر صدرالّدیـن محّمـد  تألیـف  ک  األفـال تشـریح  شـرح   �18

ـِف أمـل اآلمـل�
ّ
مؤل

ک تألیف امام الّدین الهوری� 19�شرح تشریح األفال
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ابوالحسـن شـریف اصطهباناتـی بـن حـاج اسـماعیل الری  ک تألیـف شـیخ  20� شـرح تشـریح األفـال

)د.1328(؛ چـاپ شـده.

ک تألیف سّید محّمد شرموطی، از برجستگان سدۀ سیزدهم. 21� شرح تشریح األفال

ک تألیف سّید عبداهلل بن عبدالکریم قنوی� 22� شرح تشریح األفال

ک تألیف سّید علی حیدر طباطبایی؛ چاپ شده. 23� شرح تشریح األفال

 محّمدصادق تنکابنی�
ّ

ک تألیف مال 24� شرح تشریح األفال

ک تألیف شیخ محّمد بن شیخ عبدالعلی آل عبدالجّبار قطیفی بحرانی� 25� شرح تشریح األفال

ک تألیف قاضی سّید نوراهلل مرعشی، شهید شده به سال 1019� 26� شرح تشریح األفال

مجمـع  ـِف 
ّ
مؤل کـه  کرمانشـاهی )د.1273(  تألیـف عّباس قلی خـان  ک  األفـال تشـریح  شـرح   �27

کـرده اسـت. الفصحـاء از آن یـاد 

کـه آن را بـه  گیالنـی تنکابنـی   محّمدکاظـم بـن عبدالعلـی 
ّ

ک تألیـف مـال شـرح تشـریح األفـال  �28

ک نامیـده اسـت. نهایـة اإلدرا فرمـان اسـتادش شـرح نمـوده و 

 محّمد بن احمد اردبیلی�
ّ

ک به زبان فارسی از مال 29� حاشیه و ترجمۀ تشریح األفال

ک تألیـف سـّید مصطفـی بن سـّید محّمدهـادی، نوادۀ سـّید دلدارعلی  30� حاشـیة تشـریح األفـال

نقوی هنـدی )د.1323(�

 علی علیاری تبریزی )د.1327(�
ّ

ک تألیف حاج مال 31� حاشیة تشریح األفال

)جامع عباسی(

32� شـرح جامـع عباسـی تألیـف شـمس الّدین محّمـد بـن علـی عاملـی معـروف بـه ابن خاتـون، 

گرد شـیخ بهایـی. شـا

کـه بـه سـال 1054  33� حاشـیه بـر جامـع عباسـی تألیـف شـیخ محّمـد بـن علـی بـن خاتـون عاملـی 
نگاشـته و شـاید همـان شـرح نامبـرده باشـد.1

گونه است. بنگرید به: طبقات أعالم الّشیعه: 512/5.)غ.( 1. دقیقًا نیز همین 
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 حسین علی بن نوروزعلی تویسرکانی )د.1286(�
ّ

34� حاشیه بر جامع عباسی تألیف حاج مال

35� حاشیه بر جامع عباسی تألیف حاج شیخ عبداهلل مازندرانی )د.1330(�

36� حاشیه بر جامع عباسی تألیف شیخمان میرزا ابوالقاسم بن محّمدتقی اوردبادی )د.1333(�

37� حاشیه بر جامع عباسی تألیف سیدمان محّمدکاظم یزدی طباطبایی )د.1338(�

38� حاشیه بر جامع عباسی تألیف سیدمان اسماعیل صدر عاملی اصفهانی )د.1338(�

39� حاشیه بر جامع عباسی تألیف حاج شیخ عبداهلل مامقانی نجفی )د.1351(�

کاظمی )د.1345(� 40� حاشیة علی الجامع تألیف سیدمان ابومحّمد حسن صدرالّدین 

 محّمدعلی نخجوانی نجفی )د.1013(�
ّ

41� حاشیه بر جامع عباسی تألیف مال

)خالصة الحساب(

42� شرح خالصة الحساب تألیف سّید حیدر بن علی عاملی�

کاظم موسوی زنجانی )د.1292(� 43� شرح خالصة الحساب تألیف حاج میرزا ابوالقاسم بن میرزا 

 رمضان�
ّ

44� شرح خالصة الحساب تألیف مال

 علی ساوجی حائری�
ّ

45� شرح خالصة الحساب تألیف شیخ محّمد بن حاج مال

ک� کنندۀ تشریح األفال ی، شرح 
ّ
46� شرح خالصة الحساب تألیف سّید محّمد شرموطی حل

گرد شیخ بهایی؛ چاپ شده� کاظمی، شا 47� شرح خالصة الحساب تألیف شیخ جواد بن َسْعد 

ِف قصص العلماء�
ّ
48� شرح خالصة الحساب تألیف میرزا محّمد تنکابنی، مؤل

 وحیدالّدین�
ّ

49� شرح خالصة الحساب تألیف مال

50� شرح خالصة الحساب تألیف آغا فتحعلی زنجانی، درگذشته در نجف به سال 1338�

51� شرح خالصة الحساب تألیف شیخ محّمد نادری، به زبان فارسی�

52� شرح خالصة الحساب تألیف معتمدالّدوله فرهادمیرزا قاجاری )1305( به فارسی�

53� شـرح خالصـة الحسـاب تألیـف سـّید محّمدمهـدی بـن سـّید جعفـر حسـینی حائـری، معـروف 

بـه حکیـم زاده )د.1331( بـه فارسـی.
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ینی، معروف بـه نحوی، که  54� شـرح خالصـة الحسـاب تألیـف مـوال محسـن بـن محّمدطاهـر قزو

شـارح العوامل�

55� شرح خالصة الحساب تألیف شیخ هاشم بن زین العابدین تبریزی نجفی )د.1323(�

 محّمدطالـب بـن حیـدر جیلی اصفهانی که تا سـال 1042 
ّ

56� شـرح خالصـة الحسـاب تألیـف مـال

زنده بوده اسـت. این شـرح به زبان فارسـی اسـت.

57� شـرح خالصـة الحسـاب تألیـف میـرزا محّمدعلـی بـن محّمدنصیـر رشـتی نجفـی )د.1334( 

نگاشته شده به سال 1314�

گرد شیخ بهایی. 58� شرح خالصة الحساب تألیف سّید امیر شمس الّدین علی خلخالی، شا

59� شرح خالصة الحساب تألیف سّید محّمد اشرف حسینی طباطبایی�

60� شرح خالصة الحساب تألیف حاج میرزا عبدالغّفار نجم الّدوله؛ چاپ شده.

گرد شیخ بهایی.  محّمدامین قمی، شا
ّ

61� شرح خالصة الحساب تألیف مال

62� شرح خالصة الحساب تألیف شیخ عبدالعلی آل عبدالجّبار قطیفی بحرانی�

63� شـرح خالصـة الحسـاب تألیـف سـّید علـی فورجانـی خوانسـاری، هـم روزگار سـّیِد مجاهـد 

حائـری طباطبایـی.

 حسین نیشابوری�
ّ

64� شرح خالصة الحساب تألیف مال

65� شرح خالصة الحساب تألیف میر ابوطالب فندرسکی نوادۀ میر فندرسکِی مشهور.

 محّمدجعفر استرآبادی )د.1263(�
ّ

66� شرح خالصة الحساب تألیف حاج مال

 محّمدحسین یزدی اردکانی�
ّ

67� شرح خالصة الحساب تألیف مال

68� شرح خالصة الحساب تألیف میرزا زین العابدین بن ابی القاسم خوانساری�

یـش حویـزی عاملـی، هـم روزگار   فـرج اهلل بـن محّمـد بـن درو
ّ

69� شـرح خالصـة الحسـاب تألیـف مـال

ـِف أمـل اآلمل�
ّ
مؤل

70� شرح خالصة الحساب تألیف سّید عبداهلل بن نورالّدین بن سّید نعمت اهلل جزایری�
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ریعة إلی تصانیف الّشیعه: 234-227/13[
ّ

71� شرح خالصة الحساب تألیف میرزا محّمدرضا. ]الذ

کلباسی� 72� شرح خالصة الحساب تألیف حاج محّمد بن حاج محّمدابراهیم 

گیالنی� 73� شرح خالصة الحساب تألیف میر شمس الّدین محّمد 

از  میـرزا اسـماعیل حسـینی مرعشـی اصفهانـی  بـن  آغـا  تألیـف سـّید  الحسـاب  شـرح خالصـة   �74

بـوده اسـت. کـه در شـمار برجسـتگان سـدۀ سـیزدهم  خانـدان خلیفـه سـلطان 

ی اصفهانی )د.1299(�  محّمدتقی بن حسن َهَرو
ّ

75� حواشی بر خالصة الحساب تألیف مال

76� حاشـیۀ خالصـة الحسـاب تألیـف سـّید صدرالّدیـن محّمـد بـن مجدالّدیـن اسـماعیل بـن میـر 

کبر شاه میرطباطبایی تبریزی� علی ا

کـه آن را در  77� حاشـیۀ خالصـة الحسـاب تألیـف سـّید هبة الّدیـن شهرسـتانی، از معاصـران، 

کـرده اسـت. شـمار آثـار خـود یـاد 

78� نظـم خالصـة الحسـاب سـرودۀ سـّید میـرزا قوام الّدیـن محّمـد بـن محّمدمهـدی حسـینی سـیفی 

یخ هایـش  کـه آن را بـه سـال 1118 در 661 بیـت سـروده و نظـم الحسـاب نامیـده و ماّده تار ینـی  قزو

کرده اسـت: را چنیـن یـاد 
کتــاب نظــم  گفتــم: ایــن  کتــاب چیســت؟  گفــت: نــام آن  پرســنده ای از تاریخــش پرســید و 

ک نظــم الحســاب=1118(. الحســاب اســت )هــا

کتــاب  کتــاب حســاب )عیــون  گزیده هــای  گفتــم:  ســپس خواســت تــا شــمارۀ ابیاتــش را بدانــد؛ 

الحساب=661(.

)زبدة األصول(

گرد شیخ بهایی. کاظمی، شا 79� شرح زبدة األصول تألیف شیخ جواد بن َسْعد 

 محّمدصالح مازندرانی )د.1086(�
ّ

80 � شرح زبدة األصول تألیف مال

81 � شرح زبدة األصول تألیف میرزا محّمدهاشم چهارسوقی�

کـه آن را بـه سـال   علـی طبسـی 
ّ

 محّمدتقـی بـن محّمـد بـن مـال
ّ

82 � شـرح زبـدة األصـول تألیـف مـال

1054 پایـان داده اسـت.
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کلب علی تبریزی�  
ّ

 محّمدزمان بن مال
ّ

83 � شرح زبدة األصول تألیف مال

84 � شرح زبدة األصول تألیف آقا حسین خوانساری )د.1099(�

گرد  85 � شـرح زبـدة األصـول تألیـف سـّید میـر محّمدباقـر اسـترآبادی، معـروف بـه طالبـان، شـا

شـیخ بهایـی.

 یعقوب بن ابراهیم بختیاری حویزی )درگذشتۀ حدود 1150(�
ّ

86 � شرح زبدة األصول تألیف مال

کتاب نجفی�
ّ

87 � شرح زبدة األصول تألیف شیخ مهدی بن حسین بن محّمد مال

از برجسـتگان  بـن محّمدباقـر موسـوی خوانسـاری،  تألیـف سـّید علـی  زبـدة األصـول  شـرح   �  88

سـیزدهم. سـدۀ 

89 � شرح زبدة األصول تألیف شیخ نورالّدین علی بن  ِهالل جزایری�

کـه در  چنـان  شـرح زبـدة األصـول تألیـف شـیخ محّمـد بـن علـی حرفوشـی عاملـی )د.1059(   �90

اسـت. آمـده  ]ص316[  العصـر  سـالفة 

که در هشـتم محّرم سـال 1196 آن را به  کربالیی   محّمدعلی 
ّ

91� شـرح زبدة األصول تألیف مال

پایان برده اسـت. این شـرح به زبان فارسـی اسـت.

92� شرح زبدة األصول تألیف موال مهدی سبزواری حکیم )د.1289(�

93� شرح زبدة األصول تألیف میرزا ابوالقاسم بن موال حسن قمی )د.1231(�

آملـی،  حسـینی  محّمـد  رفیع الّدیـن  بـن  حسـین  عالءالّدیـن  سـّید  تألیـف  األصـول  زبـدة  شـرح   �94

)د.1064(� خلیفه سـلطان  بـه  معـروف 

سـرورمان  نـوادۀ  بنده حسـین،  سـّید  بـن  حسـین  محّمـد  سـّید  تألیـف  األصـول  زبـدة  شـرح   �95

دلدارعلی نقوی هندی )د.1325(؛ چاپ شده.

96� شـرح زبـدة األصـول تألیـف سـّید علی نقـی بـن سـّید جـواد، بـرادِر سـرور شـیعیان بحرالعلـوم 

)د.1249(�

ف ستری بالدی بحرانی�
َ
97� شرح زبدة األصول تألیف شیخ محّمد بن َخل
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98� شـرح زبـدة األصـول تألیـف سـّید مصطفـی بن سـّید محّمدهـادی، نوادۀ سـیدمان دلدارعلی 

نقوی هنـدی )د.1323(�

خیره 
ّ

ـِف الذ
ّ
 محّمدباقر بن محّمد مؤمن خراسـانی سـبزواری، مؤل

ّ
99� شـرح زبـدة األصـول تألیـف مـال

)د.1090(�

گردان شیخ بهایی. 100� شرح زبدة األصول تألیف سّید بدرالّدین عاملی، از شا

101� شـرح زبـدة األصـول تألیـف آقـا محّمدتقـی بـن آقـا محّمدجعفر بن آقـا محّمدعلی کرمانشـاهی که 

به سـال 1299 در نجف اشـرف درگذشـت.

102� شرح زبدة األصول تألیف سّید محّمدجواد بن سّید هاشم توبلی بحرانی�

103� شرح زبدة األصول تألیف شیخ حبیب بن شیخ محّمدحسن آل محبوبۀ نجفی )د.1336(�

104� شرح زبدة األصول تألیف مولوی حمداهلل بن فضل اهلل بن شکراهلل سندیلوی�

ــاری  ــوی خوانسـ ــر موسـ ــم جعفـ ــن ابی القاسـ ــن بـ ــرزا زین العابدیـ ــف میـ ــول تألیـ ــدة األصـ ــرح زبـ 105� شـ

ــتۀ حـــدود 1272(� ــِف روضـــات الجّنـــات )درگذشـ ـ
ّ
ــدِر مؤل اصفهانـــی، پـ

106� شرح زبدة األصول تألیف شیخ عبدالعلی بن محّمدحسین�

ْنصاری.
َ
 علی آرانی، از هم روزگاران شیخ الّطائفه أ

ّ
107� شرح زبدة األصول تألیف مال

هنـدی  نقـوی  دلدارعلـی  سـیدمان  فرزنـد  محّمـد  سـّید  تألیـف  األصـول  زبـدة  شـرح   �108

�)1284 )د.

109� شـرح زبـدة األصـول تألیـف سـّید علی محّمـد بـن سـّید محّمـد، نـوادۀ سـیدمان دلدارعلـی 

)د.1312(� هنـدی 

110� شـرح زبـدة األصـول تألیـف میـرزا ابراهیـم بـن ابی الفتح زنجانی )د.1350(. این شـرح به زبان 

فارسی است.

ــاء  ــِف قصـــص العلمـ ـ
ّ
ــی، مؤل ــلیمان تنکابنـ ــن سـ ــد بـ ــرزا محّمـ ــف میـ ــول تألیـ ــدة األصـ ــرح زبـ 111� شـ

)درگذشـــتۀ حـــدود 1310(�

112� نظم زبدة األصول تألیف شیخ اسداهلل بغدادی بن حاج اسماعیل دزفولی )د.1237(�
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کـه آن را بـه سـال  113� نظـم زبـدة األصـول تألیـف سـّید میـرزا قوام الّدیـن محّمـد حسـینی سـیفی 

کشـیده اسـت: یخـش را چنیـن بـه نظـم  1104 سـروده و تار
به سال 1104 در 1001 بیت آن را سامان داده است.

کـــه آن را الُعْمـــده  114� نظـــم زبـــدة األصـــول تألیـــف شـــیخ احمـــد بـــن صالـــح بحرانـــی )د.1315( 

نامیـــده اســـت.

حاج مفّضل بن حاج حسب اهلل در ستایش زبدة األصول شیخمان بهایی سروده است:
ــه  ک ــی  ــاظ و فصول ــگفتا از آن الف ــز ش ــت؛ نی ــی یاف ــد در آن، آقای ــه محّم ک ــر  گوه ــن  ــگفتا از ای ش

ــت. ــاب اس ــده و ن برگزی

و معانی ای که با عبارت کوتاه، فوانین علوم را در بردارد و اصل و پایه های علم اصول گشتند.

کـه بـه سـال 1098 بـه خـط سـراینده نگاشـته  ایـن سـروده بـر نسـخۀ خّطـی زبـدۀ االصـول 

کتابخانـۀ امـام امیرالمؤمنیـن در نجـف اشـرف یافـت می شـود. شـده و در 

)الفوائد الّصمدّیه(

ـِف 
ّ
گونـۀ مختصـر و مفّصـل تألیـف سـّید علی خـان مدنـی مؤل شـرح الفوائـد الّصمدّیـه در دو   �115

سالفة العصر�

 احمد بن محّمدعلی اصفهانی بهبهانی�
ّ

116� شرح الفوائد الّصمدّیه تألیف مال

117� شرح الفوائد الّصمدّیه تألیف شیخ محّمد بن علی حرفوشی عاملی )د.1059(�

118� شـرح الفوائد الّصمدّیه تألیف سـّید بهاءالّدین محّمد بن محّمدباقر حسـینی نائینی مختاری، 

هم روزگار شـیخمان حّر عاملی.

119� شـرح الفوائـد الّصمدّیـه تألیـف شـیخ محّمدمؤمـن بـن محّمدقاسـم جزایـری شـیرازی، بـا نـام 
البهّیـه�1 الفوائـد 

1. در ایـن جـا دو اشـتباه صـورت پذیرفتـه: یکـی آن کـه نـام کتاب الفرائد اسـت و دیگر این که از آِن نفر پیشـین یعنی سـّید 
بهاءالّدین است.)غ.(
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ِف قصص العلماء�
ّ
120� شرح الفوائد الّصمدّیه تألیف میرزا محّمد بن سلیمان تنکابنی مؤل

121� شرح الفوائد الّصمدّیه تألیف سّید حسین بن سّید علی حسینی همدانی، از معاصران.

کلب قاسـم طارمـی،   محّرم علـی بـن 
ّ

شـرح الفوائـد الّصمدّیـه تألیـف حـاج شـیخ جـواد بـن مـال  �122

درگذشـته در زنجـان بـه سـال 1325. ایـن شـرح بـه زبـان فارسـی اسـت.

123� شرح الفوائد الّصمدّیه تألیف میرزا محّمد بن عبدالوّهاب همدانی�

)مفتاح الفالح(
124� شرح مفتاح الفالح تألیف شیخ سلیمان بن عبداهلل بن علی بحرانی )د.1121(�

ِف قصص العلماء�
ّ
125� شرح مفتاح الفالح تألیف شیخ محّمد بن سلیمان تنکابنی مؤل

126� شرح مفتاح الفالح تألیف آقا جمال الّدین محّمد بن آقا حسین خوانساری )د.1125(�

گرد شیخ بهایی.  صدرالّدین محّمد تبریزی، شا
ّ

127� ترجمۀ فارسی مفتاح الفالح از مال

ر محّمدجعفر حسینی�
َ

128� ترجمۀ مفتاح الفالح از سّید ابوُمَظّف

129� ترجمۀ مفتاح الفالح از آقا جمال الّدین خوانساری )د.1125(�

 اسماعیل بن محّمدحسین خواجویی اصفهانی )د.1173(�
ّ

130� حاشیه بر مفتاح الفالح از مال

ــد شــرح حالــش خواهــد آمــد _ بــر پشــت 
ّ
ســّید علی خــان مدنــی _ کــه در همیــن مجل

نسخه ای از مفتاح الفالح نوشته است:
کلید درهای طاعت خدای چیره و نگاهبان اســت. که  تو را باد به مفتاح الفلح 

گویا در تاریکای شب، برای خواننده اش چراغی است. نور هدایت از آن می تابد؛ 
پس پیوسته مادام که در افق نور صبحگاهی درخشد، رحمت خداوند مؤّلف آن را در بر گیرد!1

َغزهای2 شیخ بهایی(
ُ
)ل

کـــه در روزگار  131� شـــرح لغـــز زبـــدة األصـــول بـــا نـــام مشـــکاة العقـــول از شـــیخ محّمـــد مؤمـــن جزایـــری 

1. یادکـرد ایـن نکتـه ]یعنـی نـگارش ایـن ابیـات از سـید علـی خـان بـر پشـت نسـخۀ مفتـاح الفالح،[ از اسـتاد حسـین علی 
کاظمی اسـت. محفـوظ 

2. همان چیستان است. )ن.( 
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نادرشـــاه افشـــار درگذشـــته و شـــرح حالـــش را در شـــمار شـــاعران غدیـــر در ســـدۀ دوازدهـــم 

خواهیـــم آورد.

132� شرح لغز زبدۀ االصول از میرزا ابراهیم بن ابی الفتح زنجانی )د.1350( به زبان فارسی.

ِف قصص العلماء�
ّ
133� شرح لغز زبدۀ االصول از میرزا محّمد بن سلیمان مؤل

ینی�  محّمدمهدی بن علی اصغر قزو
ّ

134� شرح لغز الکّشاف از مال

135� شرح لغز الّنحو از شیخ محّمدصادق تویسرکانی�

136� شرح لغز القانون از حاج محّمدتقی شیرازی مشهور به حاج آقا بابا طّیب.

کرده است. که آن را به سال 1060 تألیف   محّمدسلیم رازی 
ّ

137� شرح لغز القانون از مال

)الوجیزه(
ِف قصص العلماء�

ّ
 محّمد بن سلیمان مؤل

ّ
138� شرح الوجیزه از مال

کاظمی )د.1354(� 139� شرح الوجیزه از سیدمان ابومحّمد حسن صدرالّدین 

)وسیلة الفوز(
از برجسـتگان اهـل  بـن علـی منینـی،  از شـیخ احمـد  الفـوز و األمـان  شـرح قصیـدۀ وسـیلة   �140

شـده. چـاپ  سـّنت؛ 

141� شـرح قصیـدۀ وسـیلة الفـوز از شـیخ جعفـر بـن حـاج محّمـد نقدی، موسـوم به منـن الّرحمن که 
د چاپ شـده اسـت.

ّ
در دو مجل

)تهذیب البیان(

142� شرح تهذیب البیان تألیف شیخ محّمد بن علی بن محّمد حرفوشی عاملی )د.1059(�

143� شرح تهذیب البیان تألیف سّید نعمت اهلل جزایری )د.1112(�

]تألیفات دیگرش[

گردان  ی از شـیخ میرزا محّمد بن محّمدرضا قمی، از شـا 144� تعلیقه ای بر حاشـیۀ ]تفسـیر[ بیضاو

که اسـتادش او را ستوده است. مه مجلسـی 
ّ

عال
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ِف قوانین األصول�
ّ
145. حاشیه بر تهذیب األصول از میرزا ابوالقاسم قمی )د.1231( مؤل

از  و  کن شـیراز  بـن عبدالـّرّزاق، سـا از شـیخ خیرالّدیـن  المتیـن  الحبـل  بـر  146. حاشـیه 

کـه بـا شـیخ بهایـی معاصـر بـوده و ایـن حواشـی را هنگامـی  نـوادگان شـیخمان شـهید ثانـی 

ی فرسـتاد. کتـاب را بـرای مطالعـه نـزد و کـه شـیخ آن  نگاشـت 

ینی� 147. به نظم درآوردن رسالة األسطرالب از سّید میرزا قوام الّدین محّمد حسینی سیفی قزو

148� ترجمۀ الکشکول از شیخ احمد عاملی�

ادبّیات دلپذیر  وی
گـون و دیدگاه هـای ژرفـش  گونا فـرو رفتنـش در دانش هـای  بـا وجـود  شـیخمان بهایـی 

در آنهـا، تـالش ادبـی و سـرایش شـعر بـه هـر دو زبـان عربـی و فارسـی را واننهـاد. بسـیاری از 

جملـه: از  می یابیـد؛  فرهنگ نامه هـا  در  کنـده  پرا گونـۀ  بـه  را  اشـعارش 
ای بزرگوارانی که صبرمان بر دوری شان محال است! پس از شما حال من بدترین حال است.

کـــه چـــپ و راســـتم را از هـــم  ــر مـــن وزد، حالـــم چنـــان اســـت  ــاد شـــمال بـ کـــوی شـــما بـ ــر از  گـ ا
نخواهـــم شـــناخت.

* * *

کوه دیار یار برخاست! که از ذی سلم و بلندی های نجد و سلع و  خوشا بادی 

گشت. و از ما اندوه و درد را زدود و آرزوها دست یاب شد و غم زائل 

* * *

ای دوستان من در حزوی و عقیق! قلب من طاقت دوری ندارد ندارد!

آیا مشتاق شما را راهی به سوی تان هست یا درهای وصال را بر او بسته اید؟

* * *

مرا بر این دل تنگی سخت سرزنش نکنید؛ زیرا قلبم از آهن یا سنگ نیست!

خواسته ام ازدست رفت و محبوبم از من دور شد و درونم هر دم در آتش شعله می کشد.
* * *

کنان حجون دید، گفت: این عشــق نیست که جنون است! هرکه اشــتیاق مرا برای ســا

ای نکوهشگران! از من چه جویید؟ قلبم در رنج است و عقلم در بند.
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* * *

ای فرودآمدگان میان سلع و صفا؛ ای بزرگان قبیله؛ ای اهل وفا!

کرده ام. گم  که بار جفا را می کشید و آن را میان این تّپه ها  مرا قلبی بود 

* * *

گر روزی بر وادی قبا بگذری. ای باد صبا! خوشا تو را ا

از اهل آن قبیله بر آن بلندی ها بپرس: این هجران از سر ناز و عشوه است یا ملل؟

* * *

کردنــد. حــال مــا پــس از ایشــان وصف شــدنی  کــه در هجــران مــا زیــاده روی  همســایگانی بودنــد 
. نیست

ــواره  ــم هم ــان در جان ــد، مهرش ــان بردارن ــا را از می ــا م ــد وی کنن ــه  ــل پیش ــا وص ــد ی ــا ورزن ــر جف گ ا
ــت. ــی اس باق

* * *

کــه در مهرشــان بمیــرد، شــهید از جهــان  کــه برتــر از ایشــان نیســت و هــر  آنــان بزرگوارانــی هســتند 
می رود؛

ــق محمــدی داشــته  ــه ُخل ک ــان  کشــته شــود هم ــه در پیشــگاه ســرور ســتوده  ک کســی  ــد   همانن
و مردم او را بستایند واعمالش ستوده است.

* * *

گــر چیــزی را نخواهــد، قضــا  کــه ا کــه همــه در انتظــار اوینــد؛ همــو  همــان صاحــب عصــر و امامــی 
وقــدر بــر آن جریــان نیابــد.

حّجت خدا بر همۀ بشر و بهتریِن همۀ زمینیان در همۀ خصلت ها.

* * *

کــه هســتی مهــارش را بــه او ســپرده و فرمان هــای حضــرت را در هرچــه اراده نمــوده،  همــو 
می ســازد. جــاری 

گــر هفــت آســمان ســخت و اســتوار از فرمانــش ســرتابند، هــر یــک از آن آســمان های دارای  ا
ســقف بلنــد و رفیــع، فــرو افتنــد.

* * *

او خورشید آسمان مجد و چراغ تاریکی ها و برگزیدۀ خدای رحمان از میان جهانیان است.
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کمال. امامی است فرزند امام فرزند امام، قطب شرف و واالیی ها و 

* * *

ــر همــۀ زمینیــان برتــری یافتــه و در شــکوه، بــه فرازین تریــن بلنــدای آن  در عــّزت و منزلــت، ب

برآمــده اســت.

کفش کنــی  گــر پادشــاهان زمیــن در پیشــگاهش حضــور یابنــد، باالتریــن مکانشــان جــای  ا

خواهــد بــود.

* * *

کــه چــون خواهــد سرشــت ها را دگرگــون ســازد، سرشــت تاریکــی را سرشــت  قدرتمنــدی اســت 

گرداَند؛ نور 

که خدای شکوهمند به او بخشیده است. و امتناع، ردای ممکن پوشد. این قدرتی است 

* * *

ای امین خدا؛ ای آفتاب هدایت؛ ای امام آفریدگان؛ ای دریای جود و سخا!

بشتاب؛ بشتاب؛ که زمان غیبت به درازا کشید و دین از میان رفت و گمراهی چیره گشت.

* * *

موالی من؛ ای بهترین پناه دهنده! این قصیده را از بنده ات، بهائِی بینوا بپذیر؛

کــه جریــر نــزد معنایــش ســر فروتنــی فــروآوَرد و رشــتۀ نظمــش رشــتۀ  ســتایش نامه ای اســت 

ک جلــوه دهــد. گوهــر را عیب نــا

یارت حرم عسکریین در سامّرا روان می گشت، چنین سرود: که به قصد ز گاه  آن 
که قلبم سخت تشنۀ آن حریم است. ساربان! بشتاب 

چون از نزدیک، حرم امامان عسکری و هادی را دیدی،

که به خدا سوگند! به نیکوترین سعادت دست یافته ای. زمین را فروتنانه بوسه ده؛ 

کــه خدایــش از رحمــت خویــش ســیراب  ــارگاه ایشــان درآمــدی _ و چــه بارگاهــی  ــه ب و چــون ب

گرداند! _1 
با خضوع و شیفتگی پلک بر هم فرونه و پایپوش درآر؛ که این جا همان وادی مقدس است.2

1. »ناِدی« به معنای مجلس و انجمن است؛ ولی این جا با توجه به قرائن به بارگاه ترجمه شد. )ن.(

کلیم؟ع؟: »پایپوش خویش را درآر؛ که در وادی مقّدس طوی هستی.« 2. اشاره دارد به خطاب خدای تعالی به موسای 
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از او است:
گاوی زیر زمین. که بر آسمان است و  گاو بر این جهان احاطه یافته اند: پروین  دو 

مردم زیر این و روی آن، خرانی هستند زین نهاده در آبادی ها.

با آن دو بیت، این سرودۀ فارسی حکیم عمر خّیام1 را به نظم عربی درآورده است:
گاو در آسمان و نامش پروین یک 

گاو دگر نهفته در زیر زمین یک 

گشای چون اهل یقین چشم خردت 

گاو مشتی خر بین زیر و زبر دو 

که در هرات بود، نوشت: و نیز به سال 989 2 به پدرش 
کفایت نکند؟ کنان سرزمین هرات؛ شما را به حّق مصطفی! آیا این فراق  ای سا

گشـــت و از پـــی آن هجـــران، پلـــک چشـــمانم هرگـــز برهـــم  کـــه ســـرای صبـــرم نابـــود  بازگردیـــد؛ 

نیامـــد3.

صورت شما در خاطر من است و قلبم در آشوب و اضطراب.

گوییم: اهًل و سهًل خوش آمدی! گر باد صبا از جانب شما به سوی ما آید، به آن  ا

گرفته است. قلب این اسیر عشق مشتاق شما است و فراقتان جانش را به اسارت 

غ و خالی نیست. که خال دارد، فار دلم از مهر آن یار 

که غزالش در درونم شعلۀ آتش افروخت! که در حریم اند  خوشا منزلگاه یارانی 

که با اشک جاری و دل پردرد، مرا وداع می گفت. او را از یاد نبرده ام در روز فراق 

گوارا را. عاشق هرگز تسلی نمی یابد و فراموش نمی کند آن لب و دندان 

را  ی، این هـا  از رباعی هـای و الدنیـا ]ص214-211[(  الحیـاة  و زهـرة  یحانـة األلبـاء  )ر َخفاجـی 

کـه بـه سـال 517 درگذشـت و رباعّیاتـش بارهـا در همـه جـای جهـان  1. ابوالفتـح نیشـابوری از معاصـران ابوحامـد غزالـی 
چاپ شـده اسـت.

2. در سالفة العصر، تاریخ نگارش نامه 979 یاد شده است. )ن.(

3. در متـن، »عفـا« آمـده ولـی در یکـی از چاپ هـای کشـکول و نیـز در اعیـان الشـیعه و سـالفة العصر»غفـی« درج شـده کـه 
همیـن درسـت اسـت و ترجمـه بـر همین پایـه صورت گرفـت. )ن.(
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اسـت: آورده 
گلوگیــر می شــود، چــون سرکشــیدن  ــم  ــاد آورم، آب دهان ــرده، ی ک کــه مــرا فرامــوش  چــون از او 

ــد.  ــی را سرمی کش ــه مایع ک ــانی  انس

کنان قبرها ]از آتش درون من[. که بر جگر دارم، وای بر سا گر بمیرم با این آتشی  ا

نیز:
که از شب تا به صبح از دوری شما بیدار ماندم و شوقم مرا به طرب آورد! چه بسیار 

اندوه همدم هم پیالۀ من بود و بیخوابی مزۀ شــرابم و اشــْک باده ام و دیدگانم ســاقی ام.

نیز:
گشــته اســت آنــان رفتنــد و مــا جانشــین آنــان  کــه دور  گریــه مکــن بــر همــدم و دوســت محبوبــی 

گشــتیم.

با قدری مهلت چون عطف با ثّم یا بی درنگ چون عطف با فاء در پی آنان بشتابیم.

نیز:
که در شش بقعه آرمیده اند: ای ساربان! مددهای من از چهار و َده ]معصوم[ است 

کربل و بغداد. در مدینه و نجف و سامراء و در طوس و 

نیز:
گردد، ک هم  گر محل اقامتم فلک االفل گریان است. ا چشمم از شوق دیدار مدینه 

گام زدن بــر بــال  گام زنــم؛ زیــرا در آن جــا،  گــر در بوســتان مدینــه  از پذیــرش آن ســر بــاز می زنــم ا
فرشتگان است.

نیز:
کــه در آن چــون   او )= امیرالمؤمنیــن علیــه الســلم( همــان نبــأ عظیــم )= خبــر بــزرگ( اســت 

و چرا نیست؛ او امام فرشتگان آسمان ها است.
ــر او  کنــد، بــه هرچــه خواهــد، رســد. و هرکــه او را طــواف نمایــد، آتــش ب هرکــه قصــد آســتانش 

حــرام اســت.

نیز:
که عقل به فضیلتش اقرار دارد و فرشتگان آسمان در آن جای دارند. این حرمی است 

خ رستی. که از آتش دوز گوید: ای زائر! تو را بشارت باد؛  هر یک از آن فرشتگان 
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نیز:
ک آن آستانه ها را از جانب من بوسه ده! ای باد! چون به سرای دوستان رسی، خا

گر در بارۀ بهائی از تو پرسند، بگو: از شوق شما آب شد، آب! ا

نیز:
گویم. تو را به خدا سوگند! چون به طوس1 رسی، ای باد! قّصۀ اشتیاقم را با تو 

ضریح موالیم را از جانب من بوسه ده و بگو: بهائِی تو از شوقت جان سپرد.

نیز:
که مرا دچار محنت و بل ساخت از او قرار و آرام ندارد. عاشق آهو بره ای شده ام 

کــرد، از لــّذت نزدیک  چــه بســیار آمــدم تــا شــکوه گویــم؛ اّمــا چــون او را نگاهــی ]مهرآمیــز[ بــه مــن 
شــدن بــه وی، شــکوا را از یــاد بــردم.

نیز:
ای غایب از دیده، نه از دل! نزدیکی به تو باالترین آرزوهای من است.

مپرس که روزگار دوری ات چگونه گذشــت؛ که به خدا ســوگند! به بدترین حال گذشــت.

در سالفة العصر ]ص300[ چنین آمده است:
کــه از مــن جــدا شــد خیــال صورتــش در خاطــرم اســت و بــه اضطــراب  گاه  ای مــاه شــب تــار! از آن 

و آشــوبم دامــن می زنــد.

گذشت. که به خدا سوگند! به بدترین حال  گذشت؛  که روزگار دوری ات چگونه  مپرس 

ی را آورده است: نیز سّید ]علی خان مدنی[ )سالفة العصر ]ص301[( این سرودۀ و
کــه بــا  کــرد، بــا وصلــش مــرا زنــده ســاخت و چــه بارهــا  کــه چــون مــرا دیــدار  ای مــاه شــب تــار! 

ــود ســاخت. هجرانــش مــرا ناب

که مرا طاقت شب هجران نیست. تو را به خدا سوگند! در ریختن خون من بشتاب؛ 

و نیز:
ــی ام دل ســوزاند و  ــه ناتوان ــد، ب گشــته، نظــر افکن ــزار  ــه از دوری اش زار و ن ک ــه پیکــرم  چــون ب

ــت؛ گریس

1. در مأخذ »طرسو« آمده و من آن را از جنایت های راه یافته به طبع و نشر می شمارم.
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گفــت: مگــر نگفتــه بــودم فــراق از مــن برایــت ممکــن نیســت؛ ممکــن  و چــون آرام شــد، بــه مــن 

نیســت؟

و نیز:
ــان  ــده ام پنه ــون از دی ــت و چ گف ــرا وداع  ــرده! م ک ــرم را آب  ــش پیک ــه فراق ک ــار  ــب ت ــاه ش ای م

ــز از دســت رفــت! گشــت، صبــرم نی

که او سخنش را پذیرفت؟ گفت  تو را به خدا سوگند! چشمانت به قلب خسته ام چه 

ی در سـتایش پیامبـر بزرگـوار؟ص؟ را چنیـن آورده  سـّید عّطـار _ قـّدس سـّره _ )الّرائـق( سـرودۀ و

است:
که تو رهنمای انذارگر بشارت بخشی. همۀ هستی به سوی تو اشاره می کند 

و از نور خداوند پدید آمده ای و بر هر نوری از شکوه تو نوری است.

روح القدس در روح تو نزول یافته و قلبت در قلب هستی نهان است.

تو قطب جهانی، پس سّر هستی بر مدار سّر قطب تو جهان را می گرداند.

کــه خســته  کــه دیــده بــه ســوی آن می گــردد، در حالــی  نســبت تــو بــا خداونــد عزیــز نســبتی اســت 

کام است. و نا

ی را آورده است: همچنین سّید مدنی )سالفة العصر ]ص293[( این سرودۀ و
گذارید و به سلمت روان شوید! یارانم! مرا با سوز دل و عشقم وا

عشــق مــرا بــه خــود خوانــد و عقلــم آن را پذیرفــت. پــس مــرا وانهیــد و سرزنشــم را بــه درازا 

مکشــانید!

هرکه روزی طعم عشق را بچشد، از فراوانی سرزنشگران پروا نورزد.

بادۀ محّبت با عقلم درآمیخت و در بندها و استخوان هایم جریان یافت.

پس بر بردباری و وقارم نماز میت بخوانید ]که از دست رفته اند.[؛ و بر عقل هزاران هزار بدرود!

کوتاهی آن وادی را دیدار نمایم. کنم یا زمان  ع« منزل  یارانم! آیا راهی هست تا در وادی »جز

کن! ای روندۀ پرشتاب و ُمِصّر! چون به نجد درآمدی، به وادی »خزام« روی 

کن! کج  و از »ذوالمجاز« بگذر و به سمت راست آن مکان راه 

کوی برسان! برادرم! چون به »حزوی« رسیدی، سلم مرا به همسایگان آن 
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گم شده است! که میان آن خیمه ها  قلب خستۀ مرا نزد آنان بجوی؛ 

چون به حالم دل سوزاندند، از ایشان بخواه که بر من به دیدارشان منت نهند، ولو در خواب.

ک! تا چند سالیان عمرم در فراق شما بگذرد؟ گزیدگان در ذواألرا ای سکنا 

کبوتــری بــر شــاخه های درختــی پــر بــرگ و بــار نوحه گــری نکنــد مگــر  هیــچ نســیمی نــوزد و هیــچ 

کــرد دوری شــما[ فــرا رســد. کــه مــرگ مــن ]از یــاد  ایــن 

که در شرق نجد داشتیم؟ خوشا آن روزگاران! کجا است روزگاری 

آن گاه که شاخۀ جوانی تر و تازه بود و دست باران بوستان زندگی را پر نقش و نگار می ساخت.

کام بود و دستان سرخوشی زمام مرا به سوی آرزوها می کشاند. و روزگارم به 

که در مصیبت های سنگین به او امید می بندند! ای یگانه برآمده بر بلندای مجد و آن 

گرد  کنده در میان آفریدگان، در تو  که همۀ خصلت های ممتاز پرا ای هم آغوش جود و سخا 

آمده است!

که برشدنش بسی سخت و دست نایافتنی است. در سر تیغ افتخار، به جایگاهی برآمدی 

ک و مجدی ریشه دار و افتخاری بلند و فضلی واال داری. نسبی پا

کلمی پیوستیم1. کلمتان را با  گفتاری همراه و قرین ساختیم و  گفتار شما را با 

ک هماننــد َعبیــر  گفتیــم: خــا کردیــم و  گردن آویــزی در رشــته  گوهــر در  و ســنگریزهها را بــا 

اســت.

کنــم؛ امــا بــرای اطاعــت از فرمــان شــما  کار]= ســروردن ایــن شــعر[ اقــدام  نمی خواســتم بــه ایــن 

کــردم. چنیــن 
یارا! تو را به خدا سوگند! این شعر را بخوان: »همسایه ام! چه خوب ملمتم می کنی!«2

که شیخ بهایی پیامبر؟ص؟ را در خواب دید، این شعر را سرود: پس از آن 
کمال جای داشت. که طالع من بر بلندای سعد و اوج  شبی بود 

1. مخاطـب ایـن سـخن، شـیخ رحمـة اهلل فّتـال نجفـی اسـت کـه در سـوگ پدر شـیخ بهاء قصیده ای سـروده بود و از شـیخ 
خواسـته بود به اسـتقبال آن رفته و با همان وزن و َروی، سـوگنامه ای برای پدر خویش بسـراید. شـیخ بهاء نیز در اجابت 

درخواسـت او، این قصیده را سـرود. )ن.(

کـه مرحـوم بهایـی آن را آورده تـا نشـان دهـد سـروده اش،  2. مصـرع دوم ایـن بیـت، مطلـع قصیـدۀ شـیخ رحمـة اهلل اسـت 
اسـتقبال از قصیـدۀ وی اسـت. )ن.(
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گشــودن  گذشــت[، بــه قــدر زمــان  کوتــاه ســاخت ]و بــر مــن زود  خوشــِی وصــل، عمــر آن شــب را 

یــک »ِعقــال«1.

و در آن، سپیده دم با شب پیوند خورد. و چنین است عمر شب های وصل!

گرانباری و خواب بیدار گشت. آن هنگام که چشمانم به خواب رفت و طالعم پس از آن همه 

کــه بــه او می گفتــم: جــان   او را در خــواب دیــدم و از وی مهــر و عنایــت جســتم. در حالــی 

و خاندان و مالم فدای تو باد!

کردم. که با آن رویارو هستم، به او شکوه  که در آنم، و از بدحالی ای  و از بلیی 

ــت  ــر و عنای ــش مه ــدۀ خوی ــه بن ــد، ب ــوه می ده ک جل ــا ــا را عیب ن گوهره ــتۀ  ــه رش ک ــختی  ــا س ب

نشــان داد.

که در خیال هم نیاید. که در تاریکایش به چیزی رسیدم  چه نیکو شبی 

کرد. کرد و سنگین بار از آن عطاها صبح  مرکب های امید، سبک بار شب را آغاز 

ک و حلل نوشانده شدم. در آن تیره شب، باده ای ناب و پا

قلبم از دیدار اهل آن حریم شادمان و چشمم به آن جمال روشن شد.

گرچه سزاوار آن عطا نبودم، دست یافتم به آنچه دست یافتم.

کاظم و نواده اش امام جود؟امهع؟ آورده است: کاظمین، مشهد امام  نیز در ستایش 
کن. کج  کرده ای! به سمت غرب آن دیار راه  هان ای آن که آهنگ بغداد 

گنبد نمایان شدند. کن، هرگاه آن دو  و پای پوش درآر و فروتنانه سجده 

کنار هم اند. به هستی ات سوگند! زیر آن دو، آتش موسی و نور محّمد با هم و در 

امـام منتظـر _ صلـوات اهلل علیـه _  او در بـارۀ  رائّیـۀ مشـهور  از جملـۀ سـروده هایش، قصیـدۀ 

مـۀ مرحوم شـیخ جعفر نقـدی در کتـاب دو جلدی اش با 
ّ

کـه بـه 49 بیـت می رسـد. عال اسـت 

کـه بـه سـال 1344 در نجـف اشـرف چاپ شـده، این قصیده را شـرح  نـام منـن الّرحمـن ]54/1[ 

کـه مطلعـش چنین اسـت: نمـوده 
آذرخشــی از نجــد شــبانه راه پیمــود ]و از یــار خبــر داد[ و خاطــرم را بــه هیجــان آورد و در جــان 

مــا آتشــی شــعله ور برافروخــت.

که مردان عرب دور سر پیچند. )ن.( که با آن زانوی شتر را بندند یا رشته ای  1. ریسمانی 
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مه 
ّ

ی رفته اند؛ از جمله: عال شـماری از شـاعران برجسـته به اسـتقبال این قصیدۀ مهدو

ی با این آغاز: ف مشعشـعی حویزی در قصیده ای مهـدو
َ
امیـر سـّید علـی بـن َخل

کــه نشــانه هایش از بیــن رفــت1  ــار[ آن جــا ســرایی اســت میــان »عذیــب« و »ذی قــار«  ]خانــۀ ی
ــا ایســتاده و ســنگ هایی. ــر پ ــاری ســیاه و ب مگــر آث

ی  مـه شـیخ جعفـر بـن محّمـد خّطی، هم روزگار شـیخ بهایـی که در اصفهـان با و
ّ

نیـز عال
ی خوانـد و بـه او مهلتـی داد تـا به اسـتقبالش  دیـدار نمـود و بهایـی قصیـدۀ رائّیـه اش را بـرای و
کـه بـه بداهه بسـراید، پس  ی بـر خـود نپسـندید جـز ایـن  رود. او سـه روز مهلـت خواسـت؛ اّمـا و

کـه آغازش این اسـت: قصیـده ای سـرود 
کــه  کــه از چشــمان اشــک ریزت آب می طلبــد. پــس ســیراب بــاد؛  خانــۀ یــار، ســرایی اســت 

کــه بــر ایــن خانــه ریختــه شــود. بهتریــن اشــک همــان اســت 

مـه سـّید احمـد عّطـار آمـده
ّ

کتـاب الّرائـق تألیـف عال ـد هشـتم از 
ّ
 همـۀ ایـن قصیـده در مجل

 و شیخ جعفر نقدی )منن الّرحمن: 41/1( آن را آورده است.

کـه در »معرکـه« بـه سـال 1260 درگذشـت و در  یـدان عاملـی  نیـز شـاعر فاضـل علـی بـن ز
همان روسـتا کسـانی از نسـل او هسـتند. قصیده ای در اسـتقبال از قصیدۀ شـیخمان بهایی 

کـه چنیـن آغاز می شـود: سـروده 
ای شب رو؛ رحمی آور! مگر درنگ بر خانۀ یار به حکم عشق، ننگ است؟

درخور توّجه
در چندین فرهنگ نامۀ ادبی2 این ابیات به شیخمان بهایی نسبت داده شده است:

کسی فریبت دهد، مبادا دلق وصله دار 

که آن را باالی ساق خود برکشیده، پایین پوشی 

کنده اســت. یا پیشــانی ای که پینه بســته و و او آن را ]بریده[ و 

گمراهی یا پرهیزگاری او را بنگر! بلکه در برابر پول، 

گرفت. )ن.( که نادرست و تحریف شدۀ » عفت« است. ترجمه برابر با واژۀ دوم صورت  1. در متن »عنت« آمده 

2. بنگرید به: سالفة العصر: ص300؛ و جز آن.
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اّمـا ایـن نسـبت درسـت نیسـت؛ بلکـه ابیـات یـاد شـده از آِن یکـی از شـاعران پیشـین 

کـه َغّزالـی 447  کـرده؛ حـال آن  کـه َغّزالـی )احیـاء علـوم الدیـن: 73/2 ]78/2[( از آن یـاد  اسـت 

سال پیش از والدت شیخ بهایی درگذشته است.

نیـز سـّید ]علی خـان مدنـی[ )سـالفة العصـر ]ص301[( ایـن سـروده را از شـیخمان بهایـی 

اسـت: آورده 
کرد! که شکنجه دادنم با دندان های شیرینت را به تو الهام  سوگند به آن 

که سخنش را پذیرفت! گفت  بگو: چشمانت به قلبم چه 

کـه پیش تـر از او یاد شـد. خود شـیخ بهایـی نیز این  اّمـا ایـن ابیـات از آِن صـوری هسـتند 

ابیـات را بـه صنوبـری نسـبت داده اسـت. به آن چـه در همین کتـاب )229/4( آوردیم، بنگرید.

والدت وی
شـیخمان بحرانـی )لؤلـؤة البحریـن: ص20 ]ص22[( و شـیخ میـرزا حیدرعلـی اصفهانـی در 

کـه شـیخ بهایـی هنـگام غـروب روز  اجازه نامـۀ بزرگـش و چندیـن تـن از دانشـوران مـا آورده انـد 

پنج شـنبه 13 روز مانـده از مـاه محـّرم سـال 953 در بعلبـک زاده شـد. سـرورمان مدنـی )سـالفة 

العصـر ]ص290[( گویـد: »هنـگام غـروب آفتـاب در روز چهارشـنبه 13 روز مانـده از مـاه ذی حّجـه 

در سـال 953 والدت یافـت.« محّبـی )خالصـة األثـر ]440/3[( همیـن را از او یـاد کـرده؛ اّمـا آن چـه 

ِف ریاض العلماء ]110/2[ به نقل از دسـتخّط 
ّ
درخور توجه و اسـتناد اسـت، سـخنی اسـت که مؤل

کـش، شـیخ حسـین، در یکـی از نامه هـای او آمـده و صاحـب ریـاض العلماء آن را در شـرح  پـدر پا

حـال او آورده اسـت و در آن چنیـن آمـده اسـت: »دختـر مبارک قـدم مـن در شـب دوشـنبه سـوم 

ماه صفر سـال 950 زاده شـد و برادرش ابوالفضائل محّمد بهاءالّدین _ که خدای او را صالح گردانده 

و هدایتش کند! _ هنگام غروب آفتاب روز چهارشنبه 27 ذی حّجه در سال 953 زاده شد.«

وفات وی
ـِف الحدائـق 

ّ
ـف الّروضـة البهّیـه و نیـز شـیِخ مؤل

ّ
ـِف سـالفة العصـر ]ص291[ و مؤل

ّ
دو سـرور، مؤل

280/11

)371(

281/11



411 ة و الّدین 
ّ
81� بهاء المل

الناضرة در لؤلؤة البحرین ]ص22[ یاد کرده اند که شـیخ بهایی در 12 شـّوال سـال 1031 درگذشـت. 

مـه مجلسـی اّول )د.1070( )روضـة المتقین( نقل شـده که 
ّ

برخـی نیـز سـال 1030 را آورده انـد. از عال

شـیخ بهایـی در شـّوال سـال 1030 وفـات یافـت. و ایـن سـخن را آنچه در أمـل اآلمـل ]158/1[ آمده 

اسـت، تقویـت می کنـد: »از بـزرگان شـنیده ایم کـه شـیخ بهایی در سـال 1030 درگذشـت.« پس 

مه شیخ 
ّ

گردش عال گویا که اسـتادان بزرگ سـال وفات وی را همان 1030 می دانسـته اند. نیز شـا

هاشـم أتکانی بر پشـت کتاب اثنی عشـرّیات اسـتادش، سـال وفات او را 1030 دانسته است. وی 

ایـن کتـاب را در مـاه رجـب همـان سـال بـر اسـتادش قرائت کرده و اسـتاد نیز اجـازۀ خویش را بر 

ِف مفتاح الّتواریخ سـخنی به این مضمون دارد: »وی در روز 
ّ
پشـت آن کتاب نگاشـته اسـت. مؤل

سه شنبه 12 شّوال سال 1030 درگذشت.«

ی بـه مشـهد  وفـات شـیخ در اصفهـان رخ داد و پیکـرش را پیـش از دفـن بـه وصّیـت و

کـه نزدیـک حـرم مبـارک حضـرت اسـت، دفـن نمودنـد. من به سـال  الّرضـا بـرده، در خانـه اش 

در  بـازوری  عاملـی  ابراهیـم  شـیخ  مـه 
ّ

عال گردش  شـا یافتـم.  را  مـزارش  یـارت  ز توفیـق   1348

ی سروده است: سوگ و
کــه خداونــد همــواره ابرهــای عفــو ]و رحمــت[ بــر  او بــزرِگ آفریــدگان و مایــۀ زیبایــی دیــن بــود 

ســرش بگســتَرد!

ــا رفتنــش دیــن در جامــه ای قیرگــون  گشــت و ب کــه راه هــای هدایــت از او آشــکار  موالیــی بــود 

کــرد. جلــوه 

کهنــه  کــه دیگــر از فــرط انــدوه لــب بــه خنــده نگشــاید و در ســوگش جامــۀ  مجــد ســوگند خــورد 

بــر خویــش دریــد.

گشت. نشان های دانش ناپدید شد و آثار احادیث و اخبار محو 

کــه حّتــی یــک روز مردمــان آن هــا را بــا  گشــته اند1  کــه بــی همســر  چــه بســیار دوشــیزه گان فکــر، 

افــکار خــود نیالــوده ]و دســت دراز نکــرده[ بودنــد.

1. در متـن، »َغـَدت للکـون« آمـده و در امـل اآلمـل، »َغَدت للکفء« درج شـده که همین درسـت اسـت و ترجمه بر همین 
مبنـا صورت گرفت. )ن.(
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گمان نمی بردم! که هرگز فروریختنش را  کوه بلند دانش فروریخت  چون درگذشــت، بســا 

بســا محراب مســجدها که بر او گریســتند؛ که از نور او در تاریکی ها روشــن می گشتند.

پوشــاندن  و  گرســنگان  دادن  طعــام  شــیوه اش  همــواره  و  یافــت  برتــری  کریمــان  همــۀ  بــر 

بــود. برهنــگان 

چــه بــزرگ اســت آن کــه در طــوس بــرای خــود قبــری برگزیــد، در ســایۀ آن حمایتگــر حریــم 

کان! طــوس از ســللۀ پــا

کــرم خویــش، در روز قیامــت همــۀ باغ هــای بهشــت را بــرای زائرانــش  کــه از  آن امــام هشــتمین 

کــرده اســت. ضمانــت 

لغزش ]و خطایی[
بهـاء  شـیخمان  حـال  شـرح  در  کـه  کتابـی  در  نفیسـی،  سـعید  فارسـی زبان،  نویسـندۀ 

کـه در شـب هیـزم جمع کند یا چون کسـی  ـة و الّدیـن نگاشـته، چـون هیـزم کشـی اسـت 
ّ
المل

کـه هیـچ  گـرد آورد ]و خـوب و بـد را بـا هـم در آمیـزد[ و مطالبـی آورده  گوهـر  کـه پشـکل را بـا 

مانـده  او پوشـیده  بـر  ک  تابنـا و حقایقـی  یافـت نمی شـود  آن هـا  بـر درسـتی  یـخ  تار از   گواهـی 

و در صـدد برآمـده تـا مطالـب بـی مایـه را بـا وهـم و خیـال، اثبـات نمایـد و اّدعاهـای خویش را 

بـا سـخنانی خنـده آور تأییـد نمایـد. از جملۀ اّدعاهای رسـوایش آن اسـت که پنداشـته شـیخ 

ی بـرای اثبات ایـن اّدعای خود،  عبدالّصمـد، بـرادر شـیخ بهایـی، از او بزرگ تـر بـوده اسـت. و

گویـا  کـه شـیخ عبدالّصمـد 10 سـال پیـش از بـرادرش درگذشـته اسـت.  چنیـن دلیـل آورده 

کـه اّول زاده  کـه ترتیـب وفـات نیـز بـه ترتیـب والدت اسـت و چنانکـه هر  نفیسـی ادعـا می کنـد 

کـه پیشـتر بمیـرد نیـز چنین اسـت! شـود بزرگتـر اسـت، آن 

گــر  کــه شــیخ عبدالّصمــد بــا نــام جــّدش خوانــده شــده و ا ی آن اســت  دلیــل دیگــر و

بهایــی بزرگ تــر بــود، نــام جــّد را بــر او می نهادنــد و بــرادرش را بــه اســم جــّد باالتــر می خواندنــد. 

کجــا  ــا ایــن قاعــده  کلــی در نامگــذاری اســت؛ اّم کــه ایــن قاعــده ای  ــاور دارد  ــا نفیســی ب گوی

ی بــر ایــن مطلــب تــا ایــن انــدازه  کســی بــدان تصریــح نمــوده اســت؟ چــرا و چنیــن بــود و چــه 
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اصــرار و پافشــاری دارد؟ مــن نمی دانــم و خــود نفیســی و پــدِر آن دو شــیخ و خــود آن فرزنــدان 

نیز نمی دانند!

کـه پـدر شـیخ عبدالصمد در سـال 966 سـرزمین  کـه هنگامـی  دلیـل دیگـرش آن اسـت 

جبـل عامـل را تـرک نمـود و بـه ایـران آمـد، شـیخ بهایـی بـا او همراه شـد؛ اّما شـیخ عبدالّصمد 

ی بزرگ تر از شـیخ  گر و کـه بـه مدینۀ منّوره گریخته باشـد. ا همراهـی اش نکـرد و گمـان مـی رود 

گریختـه  کـه در جبـل عامـل رخ داد،  کـه پـدرش از آشـوبی  بهایـی نبـود، نمی توانسـت آن گاه 

کـه شـیخ عبدالّصمـد در  و بـه ایـران آمـد، از او جـدا شـود. بـر نفیسـی بینـوا پوشـیده مانـده 

گفـت، هنـوز در َرِحـم مـادرش بـود و بـه سـال 966  کـه پـدرش سـرزمینش را تـرک  آن هنـگام 

یعنـی همـان سـال آشـوب، در قزویـن زاده شـد. ایـن را پـدرش شـیخ حسـین تصریـح نمـوده 

کجـا  کـه او ماجـرای فـرار شـیخ عبدالّصمـد بـه مدینـه در سـال 966 را از  اسـت. درنیافتیـم 

آورده اسـت!

نیـز دلیـل دیگـرش ایـن اسـت کـه شـیخ بهایـی کتـاب نحـوی خود بـا نـام الفوائـد الّصمدّیه 

را بـه نـام بـرادرش شـیخ عبدالّصمـد اسـم نهـاده؛ حـال آن کـه بـه طـور طبیعـی بـرادر کوچک تـر 

کار بـه نـدرت صـورت می پذیـرد،  تألیفـش را بـه اسـم بـرادر بزرگ تـر نـام می نهـد و خـالف ایـن 

کـرده باشـند. کـه نْفـس خـود را رام  مگـر از جانـب کسـانی 

کتـاب  و  بافتـه  هـم  بـه  را  یاوه هایـی  خـود  اّدعـای  اثبـات  بـرای  مـرد  ایـن  سـان،  بدیـن 

کـودن  ایـن  بـر  اسـت.  نمـوده  سـیاه  نمی پذیـرد،  منطـق  و  عقـل  کـه  مطالبـی  بـا  را  یخـش  تار

پوشـیده مانـده کـه شـیخ حسـین، پـدر شـیخ بهایـی و برادرش شـیخ عبدالّصمـد، در نامه ای 

کـه  کـرده  یـخ والدت آن دو را ثبـت  یـاض العلمـاء ]110/2[ ضمـن شـرح حالـش آمـده، تار کـه در ر

متـن آن نامـه چنیـن اسـت: »دختـر مبارک قـدم من در شـب دوشـنبه سـوم ماه صفر سـال 950 

زاده شـد و بـرادرش ابوالفضائـل محّمـد بهاءالّدیـن _ کـه خـدای او را صالـح گردانـده و هدایـش کنـد! _ 

هنـگام غـروب خورشـید روز چهارشـنبه 27 ذی حّجـۀ سـال 953 بـه دنیا آمـد ... و خواهرش 
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گشـت و برادر آنان ابوتراب  اّم  َایَمن َسـلمی پس از نیمه شـب شـانزدهم محّرم سـال 955 زاده 

یخ سـوم  که هنوز حدود یک سـاعت از شـب مانده بود، به تار عبدالّصمد در شـب یکشـنبه 

مـاه صفـر سـال 966 در قزویـن والدت یافـت. خواهـرزادۀ او سـّید محّمـد نیـز شـب شـنبه 28 

گشـت.« ـد 
ّ
صفـر همـان سـال در قزویـن متول

پس به رغم همۀ آن بافته ها، شیخ بهایی 12 سال و 36 روز از برادرش شیخ عبدالّصمد 

بزرگ تـر بـوده اسـت. ایـن مـرد می توانسـت بزرگ تـر بـودن شـیخ بهایـی را از اجازه نامـۀ پـدرش، 

یابـد کـه نخسـت شـیخ بهایـی را یـاد کـرده و گفتـه اسـت:  شـیخ حسـین، بـه او و بـرادرش نیـز در

»بـه پسـرانم بهاءالّدیـن محّمـد و ابوتـراب1 عبدالّصمـد _ خدای تعالـی نگاهشـان دارد! _ اجـازه دادم، از 

کافـی و وافـی و نیـک از دانش هـای عقلـی و نقلـی را بـر مـن  کـه پسـر بزرگ تـرم بخشـی  آن پـس 

خواند ... .«

بهایـی  شـیخ  کـه  یابـد  در اسـتادان  دیگـر  اجازه نامه هـای  از  را  ایـن  می توانسـت  او   نیـز 

کـرده و نخسـت نـام بهایـی را آورده انـد. اسـتدالل بـه امثـال چنیـن  و بـرادرش را بـا هـم یـاد 

کنـد! بـدان افسـانه ها اظهـار فضـل  کـه  بـود  از آن  ی بهتـر  بـرای و مطلبـی 

کتابـش آورده و آوازۀ نیـک  ی در صفحـات  کـه و کنـون از همـۀ مطالبـی از ایـن دسـت  ا

ی می گردانیـم و آنچـه اینـک مـورد عنایـت ماسـت،  یـخ را زشـت و ناهنجـار جلـوه داد، رو تار

گسـتاخی بـر عالمـان دیـن و اسـتوانه های  کـه او خـود را در آن افکنـده اسـت؛ یعنـی  ورطـه ای 

کـه  کـرده  گمـان  کـه او پیوسـته آن را وجهـۀ هّمـت خـود سـاخته اسـت. و جـز اینکـه  مذهـب 

الّدیـن  و  ـة 
ّ
المل بهـاء  شـیخمان  زبـان  بـر  می گـذرد،  خاطـرش  در  را  چـه  آن  تـا  یافتـه  مجالـی 

ایـن  ی  کام مانـده و توفیـق نیافتـه اسـت. ترجمـۀ سـخن و نـا ایـن زمینـه  گرچـه در  بگـذاَرد؛ 

کار دیـده  یـا کـه در مثنـوی نـان و حلـوای شـیخ بهایـی در بـارۀ متشـّرعان ر اسـت: »اشـاراتی 

1. در متـن ابـو رجـب آمـده، ولـی ابـو تـراب درسـت اسـت؛ همچنـان کـه در برخی نسـخه های اجـازات بحاراالنـوار و تعلیقۀ 
امـل اآلمـل همیـن گونـه آمده اسـت. )ن.(
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می شـود، بـا آن، سـید دامـاد را قصـد نکـرده اسـت؛ بلکـه مقصـودش فقیهـان، قشـری جامـد 

 
ّ

کـه بـه ظواهـر دل خوش انـد و تصـّوف و ذوق را زشـت می  شـمارند، همچـون مـال فکـر هسـتند 

کـه حکیمـی اندیشـمند بـود،  ی فـراوان بودنـد. اّمـا سـّید دامـاد  کـه در روزگار و احمـد اردبیلـی 

ی یافـت نمی شـد.« گشـت، در و در نقطـۀ مقابـل اینـان قـرار داشـت و آنچـه یـاد 

کـه از دهانـش بیـرون می آیـد ]کهـف /5[! مـن جهـل مرّکـب ایـن مـرد را  بـزرگ و زشـت سـخنی اسـت 

بـس بـزرگ و گـران می شـمرم؛ زیـرا کـه او چیـزی نمی دانـد و نمی دانـد کـه نمی داند؛ پـس زبان به 

کـه آن چـه بـر ایشـان پوشـیده مانـده، بـر  کـرده  گمـان  گشـوده و  بدگویـی از سـتون های مذهـب 

خـودش آشـکار گشـته و آن چـه از دسـت ایشـان رفتـه، او دریافتـه و بـه دسـت آورده اسـت. پس 

که او  کسـانی همچون محّقق اردبیلی را در شـمار فقیهان قشـری و ظاهر بین شـمرده؛ حال آن 

کاملـی اسـت در دانـش و دیـن و اندیشـه های پختـه و افـکار ژرف و نیـز در روحّیـات بـا  انسـان 

ارزش و صفـات و منش هـای فضیلـت منـد و هـم در دعوت گـری االهـی اش و خدماتـش بـه 

مذهـب حـق و عرفـاِن درسـت و حکمـت کاملـش. خالصـۀ سـخن آن کـه وی مجمـع فضائـل 

اسـت و گنیجنۀ تمامی افتخارات اسـت. بر هر افتخاری که دسـت نهید، آن را گواهی راسـت 

برای رتبۀ واالی او وفریادگر مقام بلندش می یابید. تألیفات ارجمندش برهانی اسـت راسـتین 

بـر فرازمنـدی اش در همـۀ دانش هـای معقـول و منقـول؛ و آن چه از اخـالق کریمانه اش حکایت 

که در نکویی ها و سـتودگی های اخالقی، خواه ذاتی و خواه  شـده، دلیلی اسـت راسـت بر این 

گرفته اسـت. علی رغم آشـفته گویِی این تاریخ نگار قشـرِی جامد  اکتسـابی، از دیگران پیشـی 

کـه رواِن محّقـق اردبیلـِی یگانـه او را چنیـن  گویـا می بینـم  اندیشـه بـه هیاهـو پرداختـه اسـت! 

خطاب می کند:
ما شیرشکاران فضای ملکوتیم

غ به دهشت نگرد بر مگس ما1 سیمر

1. ایـن بیـت در کشـکول شـیخ بهایـی نقـل شـده؛ اّمـا یقینـم نیسـت کـه از خـود او اسـت یـا دیگـری. همیـن جا یـاد کنم که 
کـرده، ولـی بـه نـام  کشـکول خـود نقـل  کـه وی در  بسـیاری ابیـات منسـوب بـه جنـاب بهائـی در زمـرۀ آثـار دیگـران اسـت 

شـاعر اشـاره نکـرده و همیـن، دیگـران را بـه اشـتباه افکنـده اسـت.)م.(
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یا با این سخن:
کــه نخواهدمــان، بی نیازیــم، هرچنــد وصف هــای فــراوان داشــته  مــا بــا غنــای خــود، از هــر 

باشــد.

گردانــی و دشــمنی ]در عقوبتــش[ او را بــس! و هرکــه مــا  گردانــد، همیــن روی  کــه از مــا روی  هــر 

کیفــر دادنــش[ او را بــس. را بگــذارد، برگذشــتن مــا از وی ]در 

کـدام تصـّوف را در نظـر دارد و شـیخمان اردبیلـی، آن عـارف االهـی،  وانگهـی ایـن مـرد 

بـا  کـه  باطلـی اسـت  آیـا مقصـودش آن مذهـب  بـا آن نکوهـش می کنـد؟  بـرای مخالفـت  را 

کفرآمیزشـان، و دیگـر عقایـد از  عقایـد الحـادی همچـون حلـول و وحـدت وجـود، بـه معنـای 

ایـن دسـت همـراه اسـت و بـا تحریـف متـون و نصـوص و تأویـل ایـن سـخن خـدای تعالـی: 

کـه تـو را یقیـن فـرا رسـد.« ]حجـر/99[ بـا رأیـی خـام، از اطاعـت  کـن تـا آنـگاه  »و پـروردگارت را پرسـتش 

که شـیخ یگانـۀ مـا، احمـد اردبیلی، و هـر عالم رّبانـی دیگر چنین  خـدا سـر بـاز می زنـد؟ حاشـا

کـه تنهـا خوشـایند هـر شـقّی تیره بخـت اسـت. باشـد! ایـن مذهبـی اسـت 

همچـون  یگانـه  عالمـان  کـه  باشـد  سـلیم  ذوق  و  راسـتین  عرفـان  مقصـودش  گـر  ا اّمـا 

ـی و انبوهـی از بـزرگان پیش و پـس از این 
ّ
شـیخمان بهایـی و جمال الّدیـن احمـد بـن فهـد حل

کـه از چنیـن  دو بـه آن اعتقـاد داشـته اند، شـأن شـیخمان اردبیلـی را باالتـر از آن می دانیـم 

ی برگردانـد؛ بلکـه بایـد او را از بـزرگان و عارفـان این طریقه بدانیـم. مخالفت هایی  مذهبـی رو

کتـاب حدیقـة الّشـیعه نمـوده، مربـوط بـه همـان معنـای نخسـت اسـت.  ی بـا صوفیـان در  کـه و

گونـۀ حـق و باطـل تصـّوف و عرفـان و دیـدگاه عرفانـی شـیخمان اردبیلـی را از  اّمـا نفیسـی دو 

گونـۀ حـق بـود یـا از نـوع باطل؟ مـن نمی دانم؛ اّمـا خدا به  کجـا می شناسـد و آیـا ایـن عرفـان، از 

کـه فـرا دسـت او اسـت، چشـم  آنچـه سـینه ها در خـود پنـاه می دارنـد، دانـا اسـت! بـه چیـزی 

کـه انـدازۀ خویـش را بدانـد و از حّد خـود تجاوز  دوختـه اسـت. خداونـد رحمـت آوَرد بـر کسـی 

نکند!
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کرد؟ کسی آشکار  گِل بر شاخ درخت بان! راز محّبت را چه  ای 

تا توانستم آن را پوشاندم؛ حال آن که آن را در نهان قلبم جای داده بودم.

ماجرای عشق خود را پوشیده داشتم و بر آن پردۀ حفظ و نگهداری افکندم.

کنندۀ آن باشد. که روزی اشک بازگو  گمان نداشتم 

گر ماجرا فاش نمی شد، سرزنش گر، زبانش را به سرزنش ما برنمی انگیخت؛ ا

کــه از روی شــوق بــه ســوی تــو  و عنــان تــو را از مــِن عاشــق اندوهگیــن بــر نمی تافــت؛ منــی 

گردانــده ام. عنــان 

که در قلب ها جایگاهی واال داری! ای آهوی بانستان 

گویی ]چشمانت[ در میان پلک ها، میخانه ای است. که  کرد  چشمانت مرا چنان سرمست 

کردی. که نرمای شاخۀ خیزران را رسوا  از آب جوانی چندان نوشیدی ]و سرشارگشتی[ 

یاد تو را در حریم یاران بر زبان جاری ساخته ام؛ آنگاه که چشمم به بهشت زیبای آن منزلگاه 

افتاد؛

کشید. پس شاخ درخت پیچ و تاب برداشت، و شبنم در آن بهشت زیبا، مروارید را به رشته 

گشت. گشوده  خ شد و لب و دندان بابونه به خنده  گونۀ شقایق سر و 

کرده ام. گویا نام مرتضی را نزد دینداران جاری 

کــه وقتــی زمانــه بــه بیمــاری مزِمــن ]خشکســالی[ دچــار شــود، او بــاران و فریــادرس  همــان 

خدایی است.

که پناهندۀ به درگاهش را از بیم هایش امان بخشیده است! چه بسیار 
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و بیش از حّد انتظار و امید، از ســر انگشــتانش، باران ســیل آســای روان، جاری ساخت.

آفریدگارش او را مقام قرب و نزدیِک خویش بخشید و جایگاه واال.

کــس را بــه فراخــور حالــش،  کــه هــر  گشــت  خ  پــس او بــه فرمــان خــدا تقســیم گر بهشــت و دوز

ــد. ــا می کن خ[ عط ــا دوز ــت ی ــگاه ]= بهش جای

خ را برای دشمنش می افروزد و دوستدارش را بهشت خویش بنمایاند. دوز

گرم شد و دودش را باال فرستاد، دربارۀ او بپرس! که تنور نبرد  گاه  آن 

کــه شمشــیر برنــده اش در میــدان جنــگ بــه پیــچ و تــاب می افتــد، همچــون  کســی اســت  چــه 

پیــچ و تــاب اژدهــا.

ــزه اش از خــون جنایتــکاران  ــه آن شمشــیر را از خــون دشــمنان ســیراب ســازد و نی ک گاه  ــا آن  ت

ســیراب می کنــد.

کــه آن پرچم هــا در افتادنشــان بــا جمجمــۀ بــزدالن  پرچم هــا را ســرنگون می ســازد، آنــگاه 

برخــورد می کننــد و ســرهای دشــمنان فروافتــد.

کرد؟ که پیامبر برگزیده چه اندازه از فضیلت های او را آشکار  نیز در خّم از مردمان بپرس 

گر دشمنانش برای برهه ای او را به اختیار خود می گذاشتند! که ا دریغا از او 

شاعر
شـیخ محّمد بن علی بن احمد حرفوشـی1 حریری شـامی عاملی، از نوابغ برجسـتۀ علم 

کـه بـه هیـچ افتخـاری آراسـته نشـد، مگر آن که  و ادب و یگانـه ای از سـتون های فضیلـت بـود 

کرامتـی ویـژه نگشـت،  ی آوردن بـه افتخـاری دیگـر هماننـد آن را در پـی اش آورد. بـه هیـچ  رو

کـه باالتـر از آن اسـت، چشـم دوزد؛ همـۀ فضیلت هـا  کرامتـی  کـه خوش داشـت بـه   جـز ایـن 

که به مرکز منتهی می شـوند،  و افتخارات همچون دندانه های شـانه یا شـعاع های یک دایره 

گشت. برایش یکسان 

)سـالفة  نمـوده، سـرورمان مدنـی شـیرازی  توصیـف  اورا  کـه  کسـی  بهتریـن  مـن،  نظـر  از 

1. منسـوب بـه آل حرفـوش کـه بـه جـّد بزرگشـان امیـر حرفـوش خزاعـی منسـوب بوده انـد که در حملـۀ ابوعبیدة بن جـّراح به 
بعلبـک، پرچمـدار دسـته ای بـود. اصـل ایشـان از خزاعـۀ عراق اسـت. بنگرید به: أعیـان الّشـیعه: 448/5 ]216/2[�
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کعبـۀ فضیلـت را همچـون  ی نـورگاه بلنـد دانـش بـود و  گفتـه اسـت: »و کـه  العصـر: ص315( 

کـه صبـح   »ملتـزم«1 و »رکـن شـامی« بـه شـمار می رفـت. چـراغ دان فضیلت هـاو چـراغ آن بـود 

و شـب آن فضیلت هـا را نـور می بخشـید و در شـرق و غـرب جهـان، پایـان پیشـوایان ادب 

از چهـرۀ مشـکالت، نقـاب  کنـد آن  تیـز سـخن در میـان شمشـیرهای  بـود و شمشـیر  عـرب 

را  عقل هـا  مهـار  و  می شـد  آنهـا  مالـک  و  و  می کـرد  آسـان  را  آنهـا  دشـواری ها  و  برمی داشـت 

بهره رسـانی اش  یـای  در پـس  می سـاخت.  روشـن  فهم هـا  بـرای  را  قال هـا  و  قیـل  و  می گشـود 

کنـد و بـا  گرفـت و سـرریز شـد و بـا نکته هـای بی ماننـدش مشـک ها و آبگیرهـا را آ جوشـیدن 

گوهرهـای نهفتـه را بـرآورد؛ و همـۀ اینهـا را  گـرد آورد و بـا آثـارش  کنـده را  تألیفاتـش فنـون پرا

که با خشـوع و خضوع بر آمده از آن بر دیگران برتری یافت، داشـت؛ و از وقاری  همراه زهدی 

ه رسـیده 
ّ
کـه کوه هـای اسـتوار در پـا برجایی با او برابـری نکنند. چنان به مقام تأل بهـره داشـت 

کـه سـّرّی  کـه ابن ادهـم سـپیدی و روشـنایی آن نبـود؛ و از تقـّدس چنـدان بهـره داشـت  بـود 

کـه  مـا اسـت  او اسـتاد اسـتادان  نبـود.  توانایـی توضیـح آن  و  راز  کشـف  یـارای  را  ]َسـْقطی[ 

ی از  گرفتیـم. و بـرکات نفس هایـش بـه مـا رسـیده و از روشـنای چراغـش بـا واسـطه روشـنایی 

که مرگ بر او وارد شـد و هجوم آورد همان جا ماْند  سـرزمین شـام به ایران سـفر نمود و تا آنگاه 

و در ماه ربیع الّثانی به سال 1059 همان جا درگذشت.«

شـیخمان حـّر عاملـی )أمـل اآلمـل، چـاپ شـده در پایـان منهـج المقـال: ص452 ]162/1[( شـرح 

ی را چنیـن سـتوده اسـت: »دانشـوری فاضـل و خردمنـد و چیره دسـت  حـال او را آورده و و

کـه از همـۀ  یک بیـن و شـاعر و ادیـب و نویسـنده و دانشـمند علـم حدیـث بـود  و محّقـق و بار

گاهـی داشـت. در مّکه نـزد سـّید نورالّدین علی بن  مـردم روزگارش بـه ادبیـات عـرب بیش تـر آ

 علـی بـن ابـی الحسـن موسـوی عاملـی، شـماری از کتاب هـای شـیعه و اهـل سـّنت را خوانـد 

کتاب هایی بسیار سودمند است.« و دارای 

کعبه است. )ن.( 1. نام بخشی از 
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گفتـۀ  مـه مجلسـی )بحـار األنـوار: 124/25 ]115/109[( همـان سـخنان پیـش 
ّ

شـیخمان عال

عبـارت  آویزهـای  گـردن  اسـت.  آورده  ی  و سـتایش  در  را  العصـر  سـالفة  ـِف 
ّ
مؤل سـیدمان 

سـتایش آمیز در بـارۀ او در صفحـات فرهنگ نامه هـا و شـرح حال نامه ها تـا بـه امـروز بـه رشـتۀ 

کتابمـان شـهداء الفضیلـه )ص118(  ی را در  نظـم در آمـده اسـت. مـا بـه تفصیـل شـرح حـال و

کـه شـیخ علـی زین الّدیـن، نـوادۀ شـهید ثانـی، نـزد او  کرده ایـم  آورده و همـان جـا )ص160( یـاد 

کـه در مسـتدرک  کـرده؛ چنـان  روایـت  ی  از و را خوانـد و سـّید هاشـم احسـایی  کتاب هایـی 

الوسائل )406/3( آمده است.

آثار ارزندۀ وی
1. طرائف الّنظام و لطائف اإلنسجام فی محاسن األشعار.

د.
ّ
ئالئ الّسنّیة فی شرح األجرومّیه، در دو مجل

ّ
2. الل

3. شرح شرح الکافیجی علی قواعد ابن هشام.

کهی علی َقْطر الَنَدی. 4. شرح شرح الفا

5. شرح قواعد الشهید _ قّدس سّره _ �

6. شرح الّصمدّیه در نحو.

7. شرح الّتهذیب در نحو.

8 . شرح الّزبده در اصول.

9. مختلف الّنحاة در نحو.

10. رسالة الخال.

11. دیوان شعرش.

گویـد: »او را  ی،  کتاب هـا و چندیـن رسـالۀ و ـِف أمـل اآلمـل ]163/1[ پـس از شـمارش 
ّ
مؤل

مّدتـی در دیارمـان می دیـدم. سـپس بـه اصفهـان سـفر نمـود و چـون درگذشـت، در قصیده ای 

کـه در آن آمـده اسـت: ی پرداختـم  بلنـد بـه سـوگ و
عزای برای مجد را برپا دار که مجد از دست رفت و بدحالی و غم و اندوه قبلم را فرا گرفت.

)380(
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گشت و اینک سیاه است. همۀ خوبی ها از دنیا رخت بربست و و رنگ روز دگرگون 

کــه روی دادنــش تــو را بــه بیــم افکنــده  خ داده   پرســنده ای پرســید: چــه رویــداد ســهمگینی ر

کوه های سربلند درهم شکنند؟ و نزدیک است 

کــه بــه هیجــان آمــده دریاهــای مــوج زن بــه چهــره می کوبنــد و امواجشــان  سرشــار را چــه شــده 

چون دست و ساحلشان چون رخسار است؟

کــه از خبــر مــرگ وی ســنگ ســخت  گفتــم: خبــر آورنــده، خبــر مــرگ محمــد را آورده اســت؛ همــو 
آب شــد.

آن عالی صفات و کمال یافته در واالیی که در راه هدایت ره نشانی یگانه بود، از دست رفت.

ــرای پرســش کنندگان1 از صاحــِب  ــد و ب کت بــه زمیــن افتاده ان چــه بســیار قلم هــا از انــدوه، ســا
قلــم، پاســخی ندارنــد.

کــه وصــال یــار را مغتنــم  کســی  کــه بــه او خــوش بودنــد، همچــون  چــه بســیار جوینــدگان دانــش 
گاه بــه هجــران دچــار شــود. شــمرده و بــه آن خــوش اســت و نــا

کــه بــا ســتارۀ ســعد  پــس از او راه هــای بحــث و تحقیــق تاریــک شــد. او چــون مــاه تمامــی بــود 
ِقــران یافــت.

گونــه در ایــن عــزا، حّقــا  کوبیــدن بــر  کوبنــد و  گونه هــای خــود  صاحبــان واالیی هــا و بــرزگان بــه 
کــه ناچیــز اســت.

گــر مصیبــت  کــه ا گشــت  بــا ســوگ حریــری، بــه چهــرۀ بزرگــی و واالیــی، انــدوه و حســرت آشــکار 

وی نبــود، هرگــز چنیــن نمی شــد.«

یشـه دارش شـیر نوشـیده بود؛  شـاعرمان حریری زادۀ مهد عربّیت بود و از پسـتان شـکوه ر

و در ادب و شـعر توانایـی آشـکاری داشـت و در علـوم عربـی خبـره و سـرآمد بـود. سـرورمان 

رسـیده  باغسـتانش  میوه هـای  کـه  اسـت  ادبـی  را  »او  گویـد:  ]ص316[(  العصـر  )سـالفة   مدنـی 

گشـوده اسـت. پس میوه هایش در ذائقۀ فهم ها  گل های بوسـتان و بیشـه اش لب به لبخند  و 

شـیرین افتاده صاحبان فهم ها و اندیشـۀ تیز شـمیم خوش آن را ببویند. از نمونه های سـخن 

کـه اندلیـب قلمـش آنهـا را برشاخسـار انگشـتانش بـه سـجع درآورده، سـرودۀ  طـرب انگیـزش 

1. در متن »صامتین« آمده، ولی در دیوان مؤلف و یکی از نسـخه های أمل اآلمل، »سـائلین« درج شـده که همین درسـت 
گفت. )ن.( اسـت و ترجمه بر پایۀ آن صورت 
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ی در سـتایش اسـتادش شـیخ شـرف الّدین دمشـقی به سـال 1026 است: و
کــه  کــه چــون مهمــان شــب می آیــد فرمــان ده  کــه چشــمانم را قــرار بخشــید، پــس بــه رؤیــا  آنــگاه 

کند! گاِه دیدار را نزدیک 

گرفته و شــعله اش فزونی یافته، خنکا بخشــی. که از شــوق آتش  تا مگر آن قلبی 

گــر یــار را  کــه بیمــاری او را نــزار ســاخته و بــه رنــج انداختــه، بــه دیــدار یــار رود؛ و ا چگونــه جوانــی 

کنــد، سرگشــته می شــود؟ دیــدار 

کوه َسْلع1 و خانه های یاران را ببینم. یار من! به سوی تپه ای مرکب بگردان تا 

مرا به سوی منزل گاه آن یار جدا شده بگردان تا آن جا، اشک سیل آسا ریزم!

کوچید. که او روان شد،  که یار بر مرکبش زمام نهاد، قلبم به آن جا  زیرا از آن هنگام 

کــه مــن قــرار و آرام  کنــد؛  کــه از ســوی مــن در وادی عقیــق، یــارم را جســتجو  کســی هســت  آیــا 

خویــش را از دســت داده ام؟

کــه دل می بــرد و عاشــقان را از پــا در مــی آورد و چــون پیــچ و تــاب  جانــم فــدای آن آهــو بــره 

خوَرد، دوشیزگان از نرم تنِی او سرگشته و حیران شوند.

و چون با چشمان ]خمار[اش خیره بنگرد، دل های مردمان سرگشتۀ او شود.

کیفر دهد؛ حال آن که خود مست است! که آن دیدگان با حّد زدن، دوستداران را  شگفتا 

و شــگفت تر این که در آن چشــمان شکســتی دیدیم که پیروزی را نصیب او می ســازد!

پیش از آن، ندیده بودم که کسی خون بریزد، بی آن که از خون خواهی پروا داشته باشد.

به آهو بره روشنایی رخسار خویش را عاریه می دهد و رمندگی را از او برای خود می ستاند.

گلنار ]رخسارش[ را پاس می دارد. خ و  گل سر با تیغ تیز مژگانش دستۀ 

گیــرد؛ پــس  و چــون بــا تیــر مژگانــش یــورش آوَرد، بــا قهــر و غلبــه و بــا عشــقش مــرا بــه بردگــی 

هشــدار، هشــدار!

که عشق مرا بینند، بر من دل سوزانند و مرا معذور می دارند. نکوهشگران هنگامی 

هرکه تیر آن چشمان بر او نشیند، شفایش دشوار و شکیبایی اش دور باشد.

کــه عشــق او را فراخوانــد و وی آشــکارا  کســی نیســتی  کــه تــو نخســتین  کــن؛  بــر خــود رحــم 

اجابتــش نمــود.

کوهی است در نزدیکی میدنه. )ن.( 1. نام 
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که بر جان خود ستم ورزید و خود را هدر داد. و تو نخستین عاشقی نیستی 

کرده است. که شیدایی در حق او به ستم داوری  کن؛  با قلب خود مدارا ورز و بر او ترّحم 

کســی  کــه در واالیــی  کســی را وجهــۀ هّمــت خویــش ســاز  از حدیــث عشــق روی بگــردان و مــدح 

بــدو نرســد!

همان امامی که در بزرگی ها یگانه است و به همۀ واالیی ها و افتخارها دست یافته است.

کودکی به بلندای واالیی رسید و دشمنش را جامۀ حقارت پوشاند. در 

ــی  ــا وی همراه ــه آن ب ــیدن ب ــی در رس کس ــت و  ــر از آن نیس ــه فرات ک ــید  ــی رس ــه نهایت کلم ب در 

کــرد. ــد  نتوان

هیچ هوشمندی نتواند یک دهم از افتخارات وی را به بیان و حصر آوَرد.

کمال را نورگاه شد. کنند و جویندگان  که همگان به او روی  گشت  کعبه ای 

همۀ افتخارها سرسپردۀ اویند و هیچ افتخاری نیست که خواهد کسی جز او آشیانش باشد.

کــه ]در برشــمردن برکت هــا  گــو  کــه وصفــش پایــان نیابــد. پــس، از دریــا ســخن  او اســت دریایــی 

و نعمت هــای دریــا[ بــا آســانی رویــارو شــوی.

کــه فضــا1 در ارتبــاط بــا اندیشــه ای تاریــک شــود، ]ذهنــش[ چــون خورشــید بــر افروختــه  آنــگاه 

می شود و آن فضا چون روز، روشن می شود.

خواهندگان واالیی را واالیی بخشد و جویندگان عطایش را َزر بخشد.

کــه بــا عشــوه و َدالن و بــا شــتاب، بــه ســوی تــو دامــن  کــره ای اســت  ایــن چکامــه چــون با

. می کشــد

کــه  کــه قامــت راســتش چــون شــاخه ای نــرم و نــازک  و بــا جامــه ای از زیبایــی و در حالــی 

می آیــد. تــو  ســوی  بــه  و  می دهــد  تــاب  و  پیــچ  نمی شــکند، 

که عاریه دادنی نیست؛ بوی عبیر از او می تراود و در جامه های نگارین می خرامد 

کــرده و بــه پیمانشــان خیانــت نموده انــد،  کــه مردمانــش بــه او جنایــت  ــا نــزد تــو از روزگاری  ت

شــکوه بــرد.

کار را نیافتند؛ کوشیدند تا چراغش را خاموش سازند، اّما توان این  که  همانان 

ـــر همـــان پایـــه صـــورت  کـــه »جـــّو« درســـت اســـت و ترجمـــه ب ـــه قرائـــن، پیـــدا اســـت  ـــا توجـــه ب 1. در متـــن، »بحـــر« آمـــده، ولـــی ب
گرفـــت. )ن.(
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کامی بازگشتند و زیان و نابودی نصیبشان شد. پس با نا

گیــرۀ خــود، نــور آن را روشــن  کــه تــو بــا آتــش  چگونــه تواننــد نــورش را خامــوش ســازند؛ در حالــی 

و آتــش آن را برافروختــی. 

که امید دارد قبول تو، نثار1 عروسی اش باشد. کنون این چکامه را چون عروسی بپذیر  ا

از خود تو برخاسته و به تو بازگشته؛ پس برای او خاستگاه و تباری روشن پدید آمده است.

که به واالیی رسی و وقار را در برگیری. همواره یگانۀ روزگار و یکتای جهانیان بمان؛ 

که آفتاب چاشتگاه در برابر دیدگان بدرخشد و بلبل و هزاِر  چنین باد در طول روزگار، مادام 

کنند؛ بوستان، هنموایی 

و عاشق شیفته به وصال محبوب رسید و تا آنگاه که به یاد غیر افتد و به شوق و شور درآید.«

ــر ]ص323-316[  ــالفة العصـ ی در سـ ــروده های و ــت از سـ ــم، 122 بیـ کردیـ ــاد  ــه یـ ــز آن چـ جـ

یافـــت می شـــود.

فرزنــد فاضــل شایســته اش، شــیخ ابراهیــم بــن محّمــد حرفوشــی، فضیلت هــا و مــکارم 

ــرد. او در طــوس، مشــهد امــام الّرضــا؟ع؟ ســکنا داشــت و همــان جــا بــه ســال  ــه ارث ُب او را ب

ی نــزد پــدرش  کــرده اســت. و کــه شــیخمان حــّر )أمــل اآلمــل ]30/1[( یــاد   1080 درگذشــت؛ چنــان 

کرد. گاون را قرائت  گونا کتاب های  و استادان 

1. به آنچه در جشن عروسی بر سر عروس یا مردم ریزند، »نثار« گویند. )ن.(
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گــرد  علــی بــا مــکارم و فضیلت هــای خویــش، جایگاهــی واال یافــت؛ اّمــا بــزرگان شــما از دیربــاز 

گوساله ]به پرستش[ جمع بودند. بت 

گرفتــه بــود، او را بــه  کــه از او در نهــان دل هاشــان جــا  کینــه ای  اعضــای شــورا بــه ســبب حقــد و 

عنــوان خلیفــه نپذیرفتنــد.

ــد داشــت، وقتــی مصطفــی، آخریــِن  ــاران[1 ایــن ناپذیرفتــن چــه ســودی توان ای مــروه! ]ای ی

گفتــه اســت؛ ــارۀ او ســخن  پیامبــران، در ب

کرد وی امام همگان است؟ و در غدیر با بیانی آشکار و بی چون و چرا به صراحت اعلم 

و با ستمشان خلفت را به نااهل سپردید و از اهلش دور ساختید، چه دور ساختنی!

و رسول خدا را در منع میراث دخترش آزردند؛ و چه زشت رفتاری!

کــه از راه هدایــت و عــدل  کــه بــه بــار آوردنــد و چــه بســیار  گمراهی هــا و زشــتی ها  چــه بســیار 

منحــرف شــدند!

ــا را  ــد آنه ــی نتوان ــون من ــوان آورد و چ ــمار نت ــه ش ــی ب ــماری و فزون ــان را از پرش زشت کاری هاش

بشــمارد و بــر همــۀ آنهــا وقــوف یابــد.

کفر ورزیدید و احادیث بسیار در ستایش آدمیانی فرومایه و نادان بربافتید.

ــدا، آن  ــول خ ــای رس ــرای همت ــت کاری هایی ب ــه زش ک گاه  ــا آن  ــاد ت ــنده نیفت ــما را بس ــن ش و ای

کردیــد. بنــدۀ برگزیــدۀ عیــن عــدل، جعــل 

کـــه دختـــر ابوجهـــل ملعـــون را  گاه  گفتیـــد: حیـــدر مایـــۀ آزردگـــی احمـــد شـــد، آن  گمراهانـــه 
خواســـتگاری نمـــود.2

گویا ُمرّخم »َمْروة« باشد. )ن.( که  1. در متن، »َمْرو« آمده 

کتاب های »صحیح« و »مسند« اهل سّنت آمده است. 2. ماجرای ]دروغین[ این خواستگاری در 
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کاری حــلل را نپذیــرد  کــه  گــر چنیــن ماجرایــی حــق و ثابــت بــود، حاشــا از پیامبــر خــدا   اّمــا ا

و مایۀ خشم و رنجش وی شود!

بــه آن راهنمــا، پیــروی از هــوای نفــس را نســبت دادیــد و بــا ایــن نقــل، ســخن خــدا دربــارۀ 
کردیــد!1 پیامبــر را تکذیــب 

کرده است. این قصیده را سّید احمد عّطار )الّرائق، ج2( یاد 

شاعر
کبیـر بـن حسـین بـن ابـی الحسـن  سـّید نورالّدیـن علـی ثانـی بـن سـّید نورالّدیـن علـی 

موسـوی عاملی جبعی از برجسـتگان و چهرۀ سرشـناس بزرگان شـیعه و در صف مقدم نوابغ 

یسـت یافـت؛  کـه علـم و ادب را بـا هـم درآمیخـت و بـا جامه هـای زهـد و پارسـایی ز آن بـود 

کـه پـدرش نیـز از بـزرگان خانـدان وحـی و یگانـه ای از یگانـگان دانـش و فضیلـت   همـان سـان 

گردان بزرگ شیخمان شهید ثانی بود. و در شمار شا

ِف 
ّ
ک و نیز دو حّجت بـزرگ، مؤل سـرورمان ابوالحسـن عاملـی نـزد پـدرش سـّید بزرگوار پـا

کـه برادِر مـادری اش  کـه بـرادِر پـدری اش بـود و نیـز شـیخ حسـن بن شـیخ شـهید ثانی  المـدارک 

کتاب هایـی خوانـد و دانـش آموخـت و از آن دو روایـت می کنـد. نیـز از طریـق اجـازه، از  بـود، 

ی در اجازه نامه اش  ینی شـافعی3. خـود و بـی2 و بور
َ
ایـن دو اسـتاد روایـت می کنـد: عرضـی َحل

تألیفـات اهـل سـّنت در دانـش معقـول و فقـه  از  پـاره ای  آورده: »مـن   محّمدمحسـن 
ّ

 بـه مـال

و حدیث را از دو اسـتاد محّدث بزرگوار و داناتریِن روزگارشـان و سـرکردگان روزگار خود، عمر 

 َوْحٌی ُیوحی« )نجم/ 3 و 4( )ن.( 
َ
َهوى  ِإْن ُهَو ِإاّل

ْ
1. اشاره است به این دو آیۀ شریفه: »َو ما َیْنِطُق َعِن ال

کـــه  ــر بـــن عبدالوّهـــاب عرضـــی حلبـــی شـــافعی قـــادری، محـــّدث و فقیهـــی بـــزرگ و مفتـــی و واعـــظ حلـــب بـــود  2. عمـ
 بـــه ســـال 950 در حلـــب زاده شـــد و در شـــعبان ســـال 1024 درگذشـــت. شـــرح حالـــش در خالصـــة األثـــر )215/3(

 موجود است.

ینـی شـافعی دارای تألیف هـای بدیـع و رسـاله های فـراوان و دیـوان شـعر اسـت.  3. شـیخ حسـن بـن محّمـد بدرالّدیـن بور
وی بـه سـال 963 زاده شـد و در جمـادی األولـی بـه سـال 1024 وفـات یافـت. محّبـی )خالصـة األثـر: 51/2-62( شـرح 

حالـش را آورده اسـت.
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کـه شـرحش در دو اجـازۀ آن  ینـی شـامی، بـا اجـازه از طریق هایـی  بـی و حسـن بور
َ
عرضـی َحل

دو به من آمده، روایت می کنم.«

کرده اند: کسان از طریق اجازه، از او روایت  نیز این 

ـد از او 
ّ
کـه بـه خواسـت خـدای تعالـی در همیـن مجل  محّمدطاهـر قّمـی )د.1089( 

ّ
_ مـال

یـاد خواهد شـد.

_ شیخ هاشم بن حسن بن عبدالّرؤوف أحسائی. )مستدرک الوسائل: 407/3 ]405/3[(

_ شـیخ ابوعبـداهلل حسـین بـن حسـن بـن یونـس عاملـی عیناثـی جبعـی. )بخـش اجـازات 

بحاراالنـوار: ص159 و 160 ]بحـار األنـوار: 110/110[(

اجـازات  )بخـش   �1051 یـخ  تار بـه  اجازه نامـه  بـا  محّمدمؤمـن،  بـن  محّمدمحسـن   
ّ

_ مـال

)]25/110 األنـوار:  ]بحـار  ص141  بحاراالنـوار: 

کن مّکـــۀ مشـــّرفه  _ ســـّید محّمدمؤمـــن بـــن دوســـت محّمد حســـینی اســـترآبادی، ســـا

گردان ســـّید ابوالحســـن بـــود. )بخـــش اجـــازات  کـــه از شـــا و شـــهید در همـــان جـــا بـــه ســـال 1088 

کتابمـــان شـــهداء  بحاراالنـــوار: ص164 ]بحـــار األنـــوار: 127/110[(. شـــرح حـــال ســـّید مؤمـــن را در 

الفضیله ]ص199-201[ آورده ایم.

شـریف  شـاعر  از  کـه  )د.1090(  سـبزواری  خراسـانی  محّمدمؤمـن  بـن  محّمدباقـر   
ّ

_ مـال

 محّمدشـفیع آمـده اسـت. )إجـازات البحـار: 
ّ

کـه در اجـازه اش بـه مـال مـا روایـت می کنـد، چنـان 

)]92/110 األنـوار:  ]بحـار  ص156 

کمال الّدین بحرانی )د.1091(� )مستدرک الوسائل: 389/3( _ شیخ جعفر بن 

العصـر؛  ـِف سـالفة 
ّ
مؤل پـدِر سـّید علی خـان مدنـی  _ سـّید احمـد نظام الّدیـن )د.1086( 

آمـده اسـت. الجّنـات )ص413 ]396/4[(  کـه در روضـات  چنـان 

گیریــد، آن را  هــرگاه یــاد و شــرح حــال شــاعرمان نورالّدیــن را در فرهنگ نامه هــا ســراغ 

کــه  گوهریــن در مــدح او  ک و  کنــده از ســخنانی تابنــا ینــت یافتــه، بــا عبــارات ســتایش آمیز آ ز
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کشــیده شــده اســت، می یابیــد. ســیدمان  بــه دســت برجســتگان دانــش و دیــن بــه رشــته 

گویــد: »کــوه بلنــد دانــش و یــاور دیــن حنیــف،  صدرالّدیــن مدنــی )ســالفة العصــر: ص302( 

دردســت دارنــدۀ زمــاِم تألیــف و تصنیــف، چیــره دســت در روایــت و درایــت، و در ســپاه 

ی در آن فضیلــت،  کــه دنبالــه روان و مــکارم، برافرازنــدۀ بزرگتریــن رایــت، صاحــب فضیلتــی 

کاش  کــه مــاه تمــام آرزو می کنــد ای  ــرد او نرســند[ و صاحــب منزلتــی 
َ
گ بــر زمیــن افتنــد؛ ]و بــه 

کــه ابــر پربــار را شــرمنده می ســازد؛ دارنــدۀ صفاتــی  کرامتــی  در آن جــا طلــوع می کــرد؛ صاحــب 

کــه از خــوش آوازگــی  ــد؛ و صاحــب شــهری  ینــت یاب ــه، بــدان ز ــۀ بی آرای گــردن زمان کــه  نیــک 

گردِن روزگار، جلوه می کند:  گردن آویزی میان سینه و  چون 

چـــون حرکـــت خورشـــید در همـــۀ ســـرزمین ها روان شـــد و چـــون بـــاد در هـــر خشـــکی و دریـــا 

ــت. گرفـ ــدن  وزیـ

کاروان شــکوه و بزرگــی جــز ســاحت او منزلگاهــی  کــه پیشــگاهنِگ  چنــدان بزرگــوار بــود 

کارش در شــام،  نمی گزیــد و پیــک فضیلــت جــز حلقــۀ دِر او را بــه صــدا درنمــی آوْرد. در آغــاز 

گــر از ابــر آذرخــش داِر عــّزت، امیــد بــاران می داشــت، نــا امیدنــش  کــه ا جایگاهــی داشــت 

کــم شــام منزلتــی واال و بــا  نمی ســاخت؛ جایگاهــی ]واال[ میــان تکریــم و تمکیــن و نــزد حا

ی بگردانــد؛ پــس در مکــه _ کــه خداونــد  ی برتافــت و عنــان و رو عــّزت داشــت. ســپس از شــام رو

کــه مــردم بــه اســتالم ارکان  کعبــۀ دوِم آن شــد. چنــان  گزیــد و  تعالــی شــرافتش بخشــد _ ســکنا 

کــه از مشــک خوش بــوی شــمیم  کعبــه می رونــد، بــه اســتالم ارکان او می رفتنــد و همــان ســان 

ــۀ  ی را مای ــدار و ــگ دی ــان آهن ــد. حاجی ــره می گرفتن ــش به ــوی خوش ــۀ خ ــد، از رایح برمی گیرن

گناهــان خویــش می دانســتند و در حضــورش می خواندنــد: آمــرزش 
کنند. که مرکب ها ]در محضر وی[ درنگ  کمال حّج آن است 

گذشــته بــود و مــردم از او حمایــت و یــاری  کــه ســّنش از 90  مــن در مّکــه او را دیــدم 

کســی یــاری نمی خواســت. نــور از چین هــای پیشــانی اش می درخشــید   می ُجســتند و او از 

و شــکوه و عــّزت در عرصــۀ سنبلســتان ]گیســوان[اش چــرخ مــی زد. همچنــان در مکــه بــود تــا 
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کــه  کــه فــرا خوانــده شــد و او نیــز دعــوت پــروردگار را اجابــت نمــود؛ همچــون ابــری  گاه  آن 

یــد و ســرزمین ها را سرســبز نمــود و آنــگاه برفــت. وفــات او 13 روز مانــده از مــاه  چنــدی بار

کند! ی را رحمت  ذی حّجۀ سال 1068 رخ داد؛ خدای تعالی و

ی داللـت دارد و قربانـی و هدیـۀ سـخن را بـه  کـه بـر جایـگاه بلنـد و و او را شـعری اسـت 

گفتـه اسـت: جایـگاه نهایـی رسـانده اسـت. در مضامیـن عاشـقانه 
کردنــد؛ پــس از آن کــه در ســویدای دل،  کــوچ  کــه  کــه قلــب مــرا بــا خــود بردنــد آنــگاه  کســانی  ای 

کــرده بودنــد. منــزل 

کــه در عشــق بــه ســوی  کاش می فهمیــدم  گشــودند.  بــر خونــم بــه ســتم و بی ســبب دســت جــور 
گرداندند؟ کســی روی  چــه 

کشیدند. پس از دوری شان، اشکم را جاری ساختند و چشمانم را با بی خوابی سرمه 

کــه  کــه از وعده هــای امــروز و فرداشــان، جگــرم بــه رنــج افتــاد! آیــا زمــان آن نرســیده  ای آنــان 
رشــتۀ هجــران را پیونــد زنیــد.

کردنــد؛ ولــی در گســترۀ زمــان، بــه یــک بــار وصــل  بــه وصــل پیوســته بــه دیگــران جــود و احســان 
نیز بر ما بخل ورزیدند.

کاری مــرا از یــادش  کــه در عشــقش عمــرم ســپری شــد و هیــچ  چگونــه تــوان رســید بــه آن 
بازنداشــت؟

گشــت؛  کــردم[ تبــاه  کــه بــه آنهــا بخشــیدم ]و در عشقشــان ســپری  وای بــر حیرانــی ام! عمــری 
گشــت. کــه بــه ایشــان عشــق مــی ورزم، ناامیــد  کــه امیــدم از وصــل آنهــا  آنــگاه 

کشته شوند، خون خواهی نشوند؟ کدام شریعت، خون عاشقان هدر است و چون  در 

ــد،  کردنـ ــردم  ــا مـ ــه بـ ــا آن چـ ــروقامت! آیـ ــپیدتنان سـ ــید از سـ ــاد رسـ ــه فریـ ــرا بـ ــان مـ ای مردمـ
کفایتشـــان نکنـــد؟

کاری او را از رنجانیــدن مــن، مشــغول  کــه بــه هیــچ  ــره بســتاند  ــا داد مــرا از آن آهــو ب کیســت ت
نســازد و هیــچ عملــی نیــز مــرا از دوســتی او مانــع نشــود.

گســترده ام. شــکار حرفــه و هنــر مــن اســت و بــرای مــن در  گاه او  دام هــای شــکارم را در چــرا
اســت. روش هــای آن، شــگردهایی 

کردند. که در طلبش هستی، صید  گیر! ای مرد آن غزال را  کسی مرا بانگ داد: آرام 

)389(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 11( 430

ــر مــن  ــد و زمیــن و راه هایــش ب پــس چــون سرگشــته و از خــود غافــل شــدم و عقــل از ســرم پری
گشــت. تنــگ 

ــرد؟ شــاید در رفتــن شــتاب  کجایــش ب ــه شــکارگرش  ک ــرا بگــو  ــه خــدا ســوگند! م ــو را ب گفتــم: ت
ــند. ــرده باش نک

کوچیدنــد و شــتران در راه  کــه همــان وقــت  کنــی؟  گفــت: چگونــه توانــی آنــان را دیــدار  مــرا 
ورزیدنــد پیمودنشــان شــتاب 

ک او است: که از سخنان تابنا کمان  گفتۀ او در مدح یکی از حا و نیز 
تــو را افتخــارات واال اســت و همــواره بــا ســعادت همراهــی. تــو را عــّزت و بخــت اســت و پیــروزی 

]بــر دشــمنان[ فــراوان همــراه تــو اســت.

تو را مجد و شکوه و جود و عطا و فضل و نعمت بخشی است و سپاس بایستۀ تو است.

کهکشان سایی و ستارگان بر محور واالیی ات می گردند. از رفعت، سر بر فراز 

گــر خواهــی بــدان بــه ستارۀ»ســها« رســی، پــس خواســته هایت بــا  کــه ا شــگفتا از ایــن رتبــه 
رغبــت بــه ســویت روی آورنــد.

کــه شــیربچه  کودکــی و نوجوانــی، بــه بزرگــی و مجــد رســیدی. و ایــن جــای شــگفتی نیســت؛  در 
گهــواره نیــز صفــات شــیران را دارا شــود. در 

ک برتــری یافتــی؛ پــس نیزه هــا و شمشــیرها در دســت تــو  گرگ هــای چــاال یــورش آورنــده بــر 
کنــد شــد.

و در میدان واالیی، جایزۀ مســابقه را به چنگ آوری. و تو، نه دیگر مردمان، مالک آنی.

و در میدان هــای نبــرد، جــوالن دادی، چــون جــوالن دلیــران؛ پــس دســته های ســپاهیان بــه 
عقــب رانــده شــدند.

کــه از حمــل  ــگاه  ــر ســر پیچیــده، پوششــان آنهــا را حفــظ نکنــد، آن پــس زره پوشــان1 عمامــه ب
فرود آمدن شمشیرت، ناله برخیزد. 

کــه بــرق شمشــیرت چون ســتارگان  فراوانــی ســپاه دشــمن، جمعشــان را ســودی نبخشــد، آنــگاه 
روشــن، بدرخشد.

کــه رأی صائــب، تنهــا پیــش  کام مــرگ فــرو رو و از نیســتی متــرس و دشــمنان را مقهــو ســاز؛  در 

تاختــن اســت.

گرفت. )ن.( 1. در متن و در مصدر، »الذارعات« آمده، ولی »الدارعات« درست است و ترجمه برهمین پایه صورت 
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و در تصمیم بر جنگ، دامن استوار گامی بر کمر بند که رتبه ها جز بر تو به فراوانی گرد نیایند.

ــه  ــس آنچ ــد، پ کنن ــت  ــو دالل ــی ت ــه بزرگ ــتی ب ــه راس ــانه ها ب ــل و نش ــران، دالی ــرای ناظ ــرگاه ب ه

کــن! گمان هــای دروغ از آن حکایــت می کننــد رهــا 

گــر دشــواری ها عرصــه را تنــگ  آدمــی بــا شمشــیرهای تیــز بــه آرمــان خویــش دســت می یابــد و ا

کننــد، آن دشــواری ها بــا ضــرب نیزه هــا آســان شــوند.

واالیــی  شــالوده ها،  آن  مثــل  بــر  کــه  اســت  بنیان هایــی  را  گرامــی ات  ک  تابنــا  پیشــینیانی 

و جایگاه ها بنا می شود.

که اصل است، بزرگی و مجد را به دست آورید. که شاخه ای و تبارت  کی و خود  پا

کیــزه باشــد، واالیی هــا او را بــه قلــۀ مجــد فــرا برنــد و خواســته ها و آرزوهــا رام  کــه تبــاش پا هــر 

ــد.« گردن او 

]112/109[(؛   124/25( األنــوار  بحــار  یافــت:  می تــوان  مأخذهــا  ایــن  در  را  حالــش  شــرح 

یــاض العلمــاء ]155/4[؛ خالصــة األثــر )132/3-134(؛ روضــات الجّنــات )ص530 ]51/7[(؛ الفوائــد  ر

گویــد: »او را در  ــِف أمــل اآلمــل ]124/1[ 
ّ
الّرضوّیــه )313/1(؛ الُکنــی و األلقــاب )223/3 ]269/3[(. مؤل

ی در شــام حضــور یافتــم. در  کوتــاه در دوران نوجوانــی در درس و ســرزمینمان دیــدم و زمانــی 

کن بــود. هنگامــی  ی بیــش از 20 ســال در آن شــهر ســا مّکــه نیــز چنــد روز دیــدارش نمــودم. و

کــه آغــازش چنیــن اســت: گفتــم  کــه درگذشــت، او را بــا قصیــده ای بلنــد دارای 76 بیــت رثــا 
بر مثل آن ماتم، سینه و دل ها شکافته شود، آن گاه که در مصیبت ها، گریبان ها دریده شود.

کــه نزدیــک اســت  کــه از ایــن مصیبــت آب نشــود؛ مصیبتــی  کنــد قلبــی را  خداونــد لعنــت 

شــوند. آب  آن  از  ســخت  ســنگ های 

گسترۀ زمین با همۀ فراخی اش تنگ شد. گشت و  آن روز هر اشکی به روانی جاری 

گریست. در سوگ سید موالی جلیل معظم شریف، هر دور و نزدیکی 

ع، غــروب او  کــه در پــی طلــو گاه  گشــت، آن  گشــت و بــه تاریکــی بــاز  نــور دیــن خــدا خامــوش 

ــود. را دررب

ک ]و زشت[. کوچک است و هر زیبایی عیب نا از آن پس، هر بزرگی 

گوید. کسی سائلن را توشه بخشد و پرسش پرسش گران را پاسخ  او رفت؛ دیگر چه 
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گشــاید و پوشــیده های دانــش را در حالــی  کــه بــا اندیشــۀ خویــش، مشــکلت را وا کیســت  دیگــر 
کنــد؟ کــه او غایــب اســت، آشــکار 

کــه در تیرگــی شــب، انابه گران  کــه شــبانه بــه عبــادت ایســتد و خــدا را بخوانــد، هنگامــی  کیســت 
کمیاب باشند. گر بسیار  دعا

گناهان به او نزدیک شوند، گر  کسی در دل تیرۀ شب، از خدا آمرزش خواهد و ا چه 

گونه گون اند. کند؟ همانا افتخارات  کسی دنیا را با دین، و تقوا را با جاه همراه  چه 

که چشم هدایت بر او بگرید و از این مصیبت اشکهایش بر وی روان شود. باید 

و دیدگان تألیفات بر او بگرَید؛ و از آن دیدگان، خون دل و قلب های آب شده، فرو چکند.«

_ تا پایان قصیده _ .

ی دانشـوری فاضـل و ادیبـی شـاعر و نویسـنده و دارای جایگاهـی  گفتـه اسـت: »و همـو 

بلنـد و مرتبـه ای واال بـود. بـر المختصـر الّنافـع شـرحی ناتمـام دارد. نیـز الفوائـد المّکّیه و شـرح اإلثنی 

تّیـه1 تألیـف شـیخ بهایـی و چندیـن رسـالۀ دیگـر از او اسـت.« عشـرّیة الّصال

نیز رسـاله ای در تفسـیر آیۀ موّدت ذی القربی دارد. رسـالۀ غنیة المسـافر عن المنادم و المسـامر 

نیز از او اسـت.

میـراث برتری هـا و فزونی هـای وی بـه فرزنـدش سـّید جمال الّدیـن بـن نورالّدیـن علـی بـن 

کبیـر بـن[ حسـین بـن ابی الحسـن حسـینی دمشـقی رسـید. وی در دمشـق  ]نورالّدیـن علـی 

کتاب هایـی خوانـد و درس  مـه سـّید محّمـد بـن حمـزه، نقیـب و سرپرسـت سـادات، 
ّ

نـزد عال

آموخـت و سـپس در حالـی کـه پـدرش در مّکـه زنـده بـود، بدان جـا هجرت نمـود و مّدتی همان 

جا زیسـت. آن گاه، در روزگار امام احمد بن حسـن به یمن رفت و حق برتری ]و پیشـوایی[اش 

کـه آغـازش چنیـن اسـت: کـرد و در مـدح او قصیـده ای سـروده  را شـناخت و بـدان اقـرار 
گــر در پــی اش امیــد  کــردن ا گردیــد؛ چــه خــوش اســت امــروز و فــردا  یارانــم! بــه خاطــر مــن بــاز 

وصــل رود!2

کرده است. ]بحار األنوار: 26/110[  محّمدمحسن، از این شرح با نام األنوار البهّیه یاد 
ّ

1. در اجازه نامۀ خویش به مال

2. محّبی ]خالصة األثر: 495/1[ پانزده بیت از این قصیده را آورده است.
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کــه حکمرانــش در آن  گفتــه، بــه هنــد درآمــد و بــه حیدرآبــاد رســید  ســپس یمــن را تــرک 

روزگار ابوالحســن بــود. او را ندیــم مجلــس خویــش قــرار داد و یکســره بــه او اقبــال نمــود. چــون 

گرفــت و بــه زنــدان افکنــده  یــدن  از جانــب ســلطان اعظــم هنــد، بــاد مخافــت بــر ابوالحســن وز

ی برگرداْنــد. پــس مّدتــی در حیدرآبــاد مانــد تــا بــه ســال  شــد، روزگار از ســّید جمال الّدیــن رو

ــرادرش روح األدب ســّید علــی در مّکــۀ مشــّرفه  گــزارش را ب 1098 در آن جــا درگذشــت. ایــن 

برایم بازگفته است.

ی آورده  ی را اینگونـه آورده اسـت. در بـارۀ و محّبـی در خالصـة األثـر: 494/1 شـرح حـال و

گفتـه اسـت: »او دانشـور، فاضـل،  ـِف أمـل اآلمـل )ص7 ]45/1[( او را سـتوده و 
ّ
اسـت. نیـز مؤل

از  گروهـی  نـزد  آمـوزی  درس  در  و  اسـت  شـاعر  ادیـب،  چیره دسـت،  دقیق نظـر،  پژوهشـگر، 

کن گشـت و سـپس بـه مشـهد  ی بـه مّکـه سـفر نمـود و آن جـا سـا اسـتادان، بـا مـا همـراه بـود. و

کنـون همـان جـا سـکونت دارد و محـل رجـوع  گاه حیدرآبـاد رهسـپار شـد و ا الّرضـا؟ع؟ و آن 

فـراوان، از جملـه چیسـتان هایی  بـزرگان آن سـرزمین اسـت. شـعرهای   فضیلت پیشـگان و 

و جز آنها دارد و چندین حاشیه و رسالۀ سودمند نگاشته است. از سروده های او است:
نهایت خستگی مرا در رسیده و حال و منعم1 شگفت انگیز است.

که شعله می کشد. پس از درد عشق در جانم آتشی است 

گونه هایم جاری است و فرومی ریزد. اشک چشمانم بر 

گشته است. گشت و دست مصیبت ها بر من فرمانروا  حریم یار از دیدگانم دور 

گشت! کاش می دانستم آیا روزگاِر رفته بازخواهد 

که میانی باریک دارد و دندان و دهانی شیرین! جانم فدای آن  آهو بره باد 

که جان ها را با آن درمی رباید. با قامتی همچون نیزه 

که شعله می گیرد.« گز است  گویا اخگر شوره  که  و رخساری ]گل گون[ 

گفتـه اسـت: »نامـه ای منظـوم بـا 42 بیـت بـرای  کـرده و  ی را یـاد  سـپس پـاره ای از شـعر و

نـی« آمـده ولـی در أمـل اآلمـال و اعیـان الشـیعه »حالتـی« درج شـده کـه همیـن درسـت اسـت و ترجمـه بـر 
َ
1. در متـن، »حال

همیـن پایـه تصحیح شـد. )ن.(
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کـه برخـی از ابیاتـش را مـی آورم: ی فرسـتادم  و
گین شود. گوش ها و دهان ها با آنها عطرآ که  کترین درود  کرام و پا بر تو سلم و ا

کـــه لفـــظ و معنایـــش در زیبایـــی برابـــر  و در پـــی آن ســـلم، عبارت هایـــی زیبـــا و بلیـــغ مـــی آورم 

ـــند؛ باش

ـــن  ـــیرین ترین و باالتری ـــزد و ش ـــان می س گرامی ـــریف ترین  ـــه ش ـــه ب ک ـــم  ـــن تعظی ـــا واالتری ـــراه ب هم

توصیـــف از او.

ــاد  ــه یـ کـ ــه را  ــۀ آن چـ ــیده؛ و همـ ــرافتش بخشـ ــای وی شـ کفش هـ ــه  کـ ــم  ــه دهـ ــی را بوسـ زمینـ

ــازم. ــکار می سـ ــم آشـ ــام توانـ ــا تمـ ــردم، بـ کـ

کند می رسد؛ کن شود، در حریم آن به هر چه آرزو  کس در آن سا که هر  از مشهد دور 

کم تریـــن تـــا باالتریـــن  کـــه مردمـــان همـــه بـــه درش خـــوار و خاضـــع و همـــۀ عـــّزت از  بـــه بزرگـــواری 
آن، از او بـــه دســـت آیـــد.

گشـــت و تـــا لـــب بگشـــایند، دربـــارۀ توصیـــف و تعریـــف او  کـــه ملجـــاء و پنـــاه آفریـــدگان  و همـــو 
کننـــد. گفت وگـــو 

گشـــایش بـــرای جهانیـــان اســـت، بـــا دســـت  کـــه در دســـتانش برکـــت و  همـــان جوانمـــردی 
گشـــایش. راســـت، برکـــت؛ و بـــا دســـت چـــپ، 

کناد! که خدایش تأیید  همان جناب امیر بزرگوار رادمرد، سرورم، جمال بزرگی  و دین 

کـــه  و اّمـــا بعـــد؛ ایـــن بنـــده، عشـــق بی پایـــان را بـــه پیشـــگاهت می رســـاند و نیـــز ســـوزی 
نیســـت. شـــدنی  درک  نهایتـــش 

کرده است. که آتشش قلب او را سوزانده و کوه صبرش را فروریزانده و نابود  و از فراقی می نالد 

 هرچنـــد غربـــت دوری، مـــا را از شـــما برکنـــار داشـــته، مـــا عهـــد دوســـتی تان را پـــاس داشـــته 
و رعایت می کنیم.

کرد. که منظرش اندوهم را به شادمانی بدل  از شما نامه ای پیراسته به من رسیده 

که نامۀ دوست همچون دیدار او است. پس خبرهای خود را از این دوستارتان َمُبرید؛ 

کرده و از پای درآورده است. حال من خوب است؛ جز آن که فراقتان قلبم را از درد عشق آب 

که برمی خوانیم، اهدا می کنم، سلم و تحّیت و ثنا و لطیف ترین ستایشم را همراه دعایی 

ــه  ک ــانی  کس ــن  ــم و بهتری ــای دل ــتند و محبوب ه ــمانم هس ــور چش ــه ن ک ــوارم  ــرادران بزرگ ــه ب ب

کنــد. قلبــم دیدارشــان را آرزو 
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تا این ابیات:
که تو موالیش هستی. بر شما باد درودهایی از بندۀ شما، محّمِد ُحّر 

و در مــاه صفــر در تاریــخ ســال هفتــاد و شــش بعــد از هــزار ایــن نامــۀ منظــوم نگاشــته شــد. مــاه 

کــه پایانــش بــه خیــر باشــد!« صفــری 

ـِف روضـات الجّنـات )ص115 ]212/2[( ذیـل شـرح حال سـّید جمال الّدین جرجانی به 
ّ
مؤل

کـرده اسـت. نیـز بـرادرزاده اش سـّید عّبـاس بـن علـی در نزهـة الجلیـس  ی اشـاره  یـاد نیـک و

گفتـه  کـرده اسـت. در ُبغیـة الّراغبیـن ]35/1[ نیـز شـرح حالـش آمـده و چنیـن  ی یـاد  ]78/1[ از و

کتاب هـای خوانـد و دانـش آموخـت و از پـدر  کسـانی دیگـر  ی نـزد پـدرش و   شـده اسـت: »و

و جـّد مـادری اش، شـیخ نجیب الّدیـن، روایـت کرده اسـت.« قمی )الفوائـد الّرضوّیـه: 84/1( نیز 

کندۀ شـرح  ف أعیـان )383/16-390 ]217/4[( نکته هایی پرا
ّ
از او یـاد نمـوده و سـّید بـزرگان مؤل

گرد آورده است. ی را  حال و
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کرکی )د.1076( 84 . شیخ حسین 

امیرالمؤمنین با شمشیر خویش در آتش نبرد فرورفت و فرشتگان آسمان سپاهیانش بودند.

کوه های بلند از آن فرو ریزند. که نزدیک بود  بر سرشان بانگی هاشمی زد 

ابری از گردن ها تشکیل شد که خون می بارید و از شمشیرش آذرخش و از بانگش تندر برخاست.

کــه در خــّم َحــّل و َعقــد امــور ]= پیشــوایی  او اســت وصــّی رســول خــدا و وارث دانــش وی و همــو 

امــت[ از آن وی گشــت.

کــه خــدای صاحــب عــرش هرگــز نخواهــد  گمــراه اســت؛  کنــد،  کــه وصــّی را بــا ضــّدش قیــاس  هــر 

کــه او را همتایــی باشــد.

تا پایان قصیده ...1

شاعر
شـیخ حسـین بن شـهاب الّدین بن حسـین بن خاندار2 شامی کرکی عاملی از پدیده های 

گـون دسـت داشـت و در آنها ماهربـود. اما  نیـک جبـل عامـل و از عالمانـی بـود کـه در علـوم گونا

بهـره اش از دانـش، فـراوان بـود. آن گاه کـه به نظم شـعر می پرداخت، نمی دانسـتی کـه آیا گوهر به 

رشـته می کشـد یا طـال به قالـب می زند!

ـِف أمـل اآلمـل ]70/1[ از او یـاد کرده و گفته اسـت: »دانشـمندی 
ّ
دانشـور هـم روزگارش، مؤل

کرده است. که از دستخّط سراینده اش نقل  1. آن را از أمل اآلمل]72/1[ برگرفتیم 

2. در خالصة األثر ]90/2[ آمده است: جاندار.
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کتاب هایـی دارد، از  فاضـل و ماهـر و ادیـب و شـاعر و نویسـنده از مـردم روزگار مـا اسـت و 

کتابـی  جملـه: شـرح نهـج البالغـه؛ عقـود الـّدرر فـی حـّل ابیـات المطـّول و المختصـر؛ حاشـیة المطـّول؛ 

ی؛ رسـاله هایی در  بیضـاو تفسـیر  کتابـی مختصـر در همـان رشـته؛ حاشـیۀ  بـزرگ در پزشـکی؛ 

طـب و جـز آن؛ هدایـة األبـرار در اصـول دیـن؛ مختصـر األغانـی؛ اإلسـعاف؛ رسـالة فـی طریقة العمـل؛ دیوان 

شعر؛ ارجوزه ای در نحو؛ ارجوزه ای در منطق؛ و جز آن ها.

ی، بـه ویـژه سـروده هایش در سـتایش اهـل بیـت؟مهع؟ نیکـو و خـوب اسـت. مّدتی  شـعر و

جـا  همـان  و  گشـت  کن  سـا حیدرآبـاد  در  سـال  چنـد  سـپس  و  گزیـد  سـکنا  اصفهـان  در 

مـی حکیم و خوش فکر بـود و حافظه 
ّ
درگذشـت. زبانـی شـیوا داشـت و حاضـر جـواب و متکل

ی به سال 1076 در 68 سالگی درگذشت.« و حضور ذهنی قوی داشت. و

ی پرداختـه  نیـز سـّید مدنـی )سـالفة العصـر: ص355 ]ص347-359[( بسـیار بـه سـتایش و

کـه در جایـگاه علـم، اسـتوار و راسـخ بـود بـا آنچـه بـه  گفتـه اسـت: »کوهـی بـزرگ  و از جملـه 

قلـم آوْرد و نگاشـت، نقـش جهـل را باطـل سـاخت. بـه سـبب او، حدیـِث فضـل ِاسـنادش 

کـه  یافتـم  ی، »إقـواء« و »ِسـناِد«1 ادب، قـوی شـد. او را دیـدم و در گشـت و بـه واسـطۀ و عالـی 

کمـال جـز او جایـی نـدارد زانـو بندهـا را بـرای او  کـه  کاملـی  در فضائـل یگانـه و یکتـا اسـت 

گـره  و  کـرده[  احترامـش ]محکـم  بـه  را  بندهـا  میـان  و  برخیزنـد[  برابـرش  در  ]تـا  می گشـودند 

بودنـد.  ی معتـرف  بـه فضـل و فرونـی داشـت و هم روزگارانـش  بـر پیشـینیان خـود  می زدنـد. 

کنـده  صندوق هـای دانـش از خوانـده شـده و شـنیده شـده را دربرداشـت و فضیلت هـای پرا

کـه نظیـر او در  کـه در حقیقـت، منتهـی الُجمـوع بـود؛ چنـدان  کـرد، جمعـی  را در خـود جمـع 

گرد آوردن اسـباب و به  یج دانش و احیای سـرزمین های بایر آن  و ولعش در  کوشـش برای ترو

کـه زبـاِن قلـم از  دسـت آوردن وسـائل آن دیـده نشـده اسـت. بـه خـط خویـش آن قـدر نگاشـت 

شـمارش آن درمی ماَنـد. و در پایـان عمـر بـه دانـش طب مشـغول گشـت و با امـر و نهی خویش 

بـه فرمانروایـی در اقلیـم روح و جسـم پرداخـت.«

1. »إقواء« و »ِسناد« هر دو اصطالح ادبی و از عیوب قافیه هستند. )ن.(
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که او به سال  کرده  گفته و یاد  گون سخن  گونا ی در سرزمین های  سپس از سیر و سفر و

1074 نزد پدر مؤلف آمده و روز دوشنبه 11 روز مانده از ماه صفر سال 1076 در حدود 64 

ی را آورده است. از سروده های او است: سالگی درگذشته است.1 همو 221 بیت از شعر و
گیسوان آویخته ات چهرۀ چون ماهت را پوشانده است! که  ای همتای ماه تمام 

ای نیک پرده پوش! بر عاشقان رحم آور و پرده از چهره بردار!

همو را است:
که نومیدی یکی از دو آسودگی است. مرا یا با وصل بنواز یا جدایی؛ 

کنی؟ که خون حسین را پایمال  آیا در شریعت عشق روا است 

نیز از او است:
که آتش فضیلت در ایشان خاموش است. کردم و دیدم  در زمانه و مردمانش تأّمل 

ــه دســتش  ــگان و تباه خــردان ب ــه فرومای ک فتنه هایــی در جــوش و خــروش اســت و حکومتــی 

می آورنــد.

دل هاشــان بــه ســختی آهــن اســت و دست هاشــان همچــون ســنگ های خشــک ]کــه از آنهــا 

هیــچ آب بخششــی نتــراود[.

گوشه گیری راه سلمت است و خود را چون »واو« زائد عمرو ساختم. که  پس دیدم 

ی در أمل اآلمل ]73/1[ این است: از شعرهای یاد شدۀ و
مهــر خانــدان محّمــد را بــرای خود آیین حق برگزیدم که هرکس بدان بگرود، تباه نگردد.

کــه در انــدوه و در  گاه حشــر جانــی  کــه بــه  مهــر علــی نجات بخــش مــن خواهــد بــود آن زمــان 

گنــاه خویــش اســت، جــان فدایــی از او پذیرفتــه نشــود. گــرو 

گوید: همچنین در قصیده ای 

گوارا و شیرین است. که آبشخوری  ای ابوالحسن! این است آن چه در ستایشت توانم؛ 

گیــرد،  ک مــرا در میــان  ــور، چــون خــا گ ــاش؛ و در تیرگی هــای  پــس در روز معــاد، شــفیع مــن ب

مونسم شو!

که وی در 68 سالگی وفات نمود.)غ.( گذشت  1. البّته به نقل از أمل اآلمل 
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این سروده نیز از او است1:
گردد. از تپه های »حاِجر« هیچ برقی به چشم نخورد مگر آن که اشک از دیدگانم جاری 

گردد. و به یاد نیاورم روزگاران حریم یار را مگر آن که قلبم از پیکرم جدا شــده و روان 

کنــم؟ چــه تشــبیه اســت آغــاز بــا فرجــام ]و عاشــقان  آه! تــا چنــد درد و رنــج عشــق را تحّمــل 

بوده انــد[! ِکــش  بل روزگار،  همیشــۀ 

ــدار  ــب را بی ــه ش ک ــته  ــق سرگش ــال عاش ــد، ح ــر می خواب ــوده و ُپ ــتگاه آس ــا چاش ــه ت ک ــار  ــا آن ی آی

می دانــد؟ مانــده، 

ــی  ــادی یمان ــر ب گ ــود، ا ــه می ش ــر انگیخت ــا، ب گریزپ ــره  ــو ب ــر آن آه ــه خاط ــتیاقش ب ــه اش ک ــو  هم

ــوزد. ب

کــه در  کوتاهــی نمــی ورزد همچــون ضرب المثــل  گشــتن در آن هــا  گام می زنــد و در  در آفــاق 

ــی رود. ــا م ــر ج ــه ه ــود و ب ــده می ش کن ــو پرا ــه س هم

کنان حائر.  گاه شوق سا گاه آهنگ تهامه دارد و 

گشته است. که به او رسیده بر دو بال پرنده ای آویزان  گویی قلبش از رنج شوقی 

این ابیات از همان قصیده است:
در جوار آن ماه تابان، بر بلندی های مدینه زندگانی ام خوش می شود.

گشت. ک و خیره کننده اش روشن  که هستی از نور تابنا محّمد آن ماه تمام 

گردان خلق شود. که فلِک  خدای رحمان او را از نور خود آفرید، پیش از آن 

کــه نــورش دیــدۀ هــر بیننــده را خیــره  کــه او را بــه هدایــت فرســتاد، همچــون آفتابــی  گاه  تــا آن 

کــرده و فــرا می گیــرد.

و او را حیدر مرتضی، آن شیر نبردها، آن دلیر دشمن شکار، یاری نمود.

کرد. چه ُپر ُیمن و برکت است در این یاور و آن یاری شده! او تا زنده بود، یاری اش 

که روز جنگ پهلوانان را با ذوالفقار تیز ُبرنده می افکند. همو 

کرکــی در ایــن مآخــذ یافــت شــود: خالصــة األثــر )90/2-94(؛  شــرح حــال شــاعرمان حســین 

یــاض الجّنــه تألیــف ســرورمان زنــوزی )روضــۀ چهــارم(؛ بخــش إجــازات بحاراالنــوار )ص125 ]بحــار األنــوار:  ر

1. برخی از ابیاتش را از أمل اآلمل ]73/1[ و برخی را از خالصة األثر ]92/2[ برگرفته ایم.
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ــات )ص193 و 557 ]338/2؛ 140/7[(؛ تتمیــم  مــه مجلســی؛ روضــات الجّن
ّ

119/109[( از شــیخمان عال

أمــل اآلمــل ابن ابی شــبانه؛ نجــوم الّســماء )ص93(؛ ســفینة البحــار )273/1(؛ أعیــان الّشــیعه )138/26-

ــِف معجــم األطّباء )ص171( 
ّ
156 ]137/6[(؛ الفوائــد الّرضوّیــه )135/1(؛ شــهداء الفضیلــه )ص123(. مؤل

کتابــش، ذکــری حبیــب،  گفتــه اســت: »بدیعــی1 در  ی پرداختــه و  کــرده و بــه ســتایش و از او یــاد 

گویــد: ›او دومیــن ابوالفضــل بدیــع الزمــان َهِمدانــی و ســومیِن ابن حّجــاج  کــرده،   از او یــاد 

ــا  ــری ب لــی؛ و هجوهایــش را در اث
ّ

ــام کنــز الل ــه ن کتابــی ب و واســانی اســت و مدیحه هایــش را در 

ــد  ــه دانــش پزشــکی پرداخــت ... .« خداون ــان عمــر ب گــرد آورد و در پای ــام الّسالســل و األغــالل  ن

گذشتگان را بیامرزد! همۀ 

کن حلـب بود و در ترکیـه وفات یافت  1. یوسـف بدیعـی دمشـقی )د.1073( ادیـب و از شـاعران نفحـة الریحانـه اسـت. سـا
و کتابـش، ذکـری حبیـب، را بـر شـیوۀ ریحانة األدب خفاجی نگاشـت.)غ.(
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گــذاری اســت، خطــر  کــه روز ]دیــدار آن آهــوان در[ شــنزار، روز دام  گــر آن مشــتاق می دانســت  ا

نمی کرد.

که به اسارتش درآمد؛ و اسیر محّبت را رهایی نباشد. عشق را نمی شناخت تا آنگاه 

گر بر خوی او دل سوزاندن بر یار نباشد. یارانم! رفیق را نتوان همراه دانست، ا

گردد، و خون ها ریخته شود. که جان ها به یغما رود، عقل ها پریشان  این شنزار جایی است 

که آهوان را شوِق عشق است؛ پس صاحبان خرد در آن جا از دست روند. جایی 

که در عاشقی به عهد و پیمان پایبند نیستند! از آن آهوان برحذر باش؛ 

که در ُمحاق روند. که ماه تمام را بیم آن نیست  همانند ماه تمامند، با این تفاوت 

چــون شاخســارند، اّمــا زیبایــی اینــان از خودشــان اســت و راســت قامتــِی شاخســار را برگ هایــش 

زینت داده اســت.

گوید: عشق چیزی جز جفا و فراق نیست. هرگاه از فراق نزد او نالم، 

گیرد؟ که چشمان عاشقان را خواب  کی بوده  گوید:  گر از بی خوابی ام به او شکوه برم،  یا ا

گویــد:  گلوگیــر شــد؛  گویــم: بــا عشــق تابنــده ات اشــکم را روان ســاختی و آن اشــک مــرا  گــه  یــا ا

کار هــلل، تــا بندگــی اســت.

غ از عشــق بــودم و آن رخســار و چشــمان در روز فــراق مــرا بــه عشــق  مــن آســوده خاطر و فــار

ــرد. ک ــار  گرفت

گوید: که  تا آن جا 
گویم: گام های بلند به سوی عراق می برد،  به آن جماعت زیدی که شتران آنان را با شتاب و 
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کرده انــد و شــتران را بــه  کــه آهنگــش  کهــن دارم، فــدای آن  پــدرم، خــودم، و هرچــه از نــو و 
ســوی او می راننــد.

ــای  ــف ج ــرزمین نج ــده اش در س ــب تپن ــه قل ک ــمی  ــل جس ــد در حم ــت می گذاری ــن مّن ــر م ــا ب آی
گرفته است؟

گــوش  ــاد نجــف را بــه  ــادۀ شــب پیمایــی بــه عقلشــان راه یافتــه بــود، ی کــه مســتی ب ــی  در حال
گشــتنتد. ــان رســاند، پــس هشــیار  آن

نعلینــش  ک  بــا خــا و  را بنوشــاند  فــردای قیامــت مردمــان  کــه  کســی  از مهــر  چنیــن شــدند 
یابــد. شــفا  چشــم ها 

کــه علــت آفرینــش آفریــدگار بــه خاطــر او ســامان یافــت و بــازار واالیــی و شــرف بــا وی رواج  کســی 
گرفــت. یافــت و رونــق 

که پس از بهتریِن رسوالن، سند حدیث هر فضیلتی بدو رسانده می شود. همو 

کــه چــادری از غبــار بــر فــراز نیزه هــا  همــان درهــم شــکنندۀ نیزه هــای انعطاف پذیــر، آن گاه 
گشــت. ــا  برپ

کـــه تحّیـــت زائرانـــش در برابـــر جـــلل عظیمـــش ســـکوت و ســـر بـــه زیـــر  همـــان جوانمـــردی 
افکنـــدن اســـت.

کــه ریشــه و تبارشــان آن هــا را بــه هــم پیونــد  آن همتــا و دامــاد پیامبــر؛ و چــه نیکــو دو همتایــی 
داده اســت.

کــه بــه مدحشــان بــرگ  کــه بــر همــگان برترنــد و از همــه بــا فضیلت تــر؛ همانــان  پــدِر آنــان 
یابــد. زینــت  کتاب هــا 

به حّد پایان میدان هر فضیلتی بنگر؛ آیا جز او تیزروی برندۀ آن میدان بود؟

گزاف گویی است و نه مبالغه. که مدح او نه  کن و در مدحش هیچ پروا نکن؛  او را ستایش 

گردن ها از آن والیت به طوق آمد. که  احمد در غدیر او را والیت بخشید 

از  کنــار زده و  بــه  از میانــۀ آن راه  را  گردانــد، وی  بــه ســوی آن والیــت چشــم  او چــون  اّمــا 
داشــتند. بــاز  پیمودنــش 

گردن ها باز شد. چه زود ستمگرانه عهدش را از یاد بردند و آن طوق ها از 

انــوار آن والیــت،  از  کــه  آنــگاه  گواهــی دادنــد،  بــه والیــت حیــدر  آنــان، خــود، در روز غدیــر 
گرفــت. روشــنایی همــه جــا را فــرا 

تا پایان قصیده ... 
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شاعر
قاضـی شـرف الّدین حسـن بـن قاضـی جمال الّدیـن علـی بـن جابـر بـن صالح بـن احمد 

بـن صـالح بـن احمـد بـن ناجـی بـن احمـد بـن عمـر بـن حنظـل بـن مطّهـر بـن علـی َهَبلـی1 

خوالنـی یمنـی َصنعانـی از برجسـتگان و بـزرگان و ادیبـان یمـن و دانشـوری نویسـنده و شـاعر 

ئـد الجواهر دارد. در نسـمة الّسـحر فی من تشـّیع و شـعر آمده اسـت: »یمن از  کـه دیوانـی بـا نـام قال بـود 

لـئ 
ّ

ی، تقریظـی بـر کتـاب سـمط الل ی ندیـده بـود. از نمونه هـای نثـر و آغـاز تـا آن روز شـاعرتر از و

تألیف سّید ابوالحسن اسماعیل بن محّمد2 است. از شعرهای او است:

کــه قامتــش را پیــچ و تــاب  گام برداشــت در حالــی  کــه بــا نــاز و خــرام  او یــار نشــان داری اســت 

کنــد. کــه نرمــی و بلندباالیــی اش نیــزه را شرمســار  مــی داد؛ قامتــی 

گاه که چهره نمود و نشــان هایش در نظر آمد، قیامت عشــق عاشــقانش برپا گشــت. از آن 

کـه در مـاه صفـر سـال 1079 در صنعا وفـات نمود. پـدرش و دیگران او را  هنـوز جـوان بـود 

گفتند.« سوگ 

از  بسـیاری  و  پرداختـه  ی  و سـتایش  بـه  و  کـرده  یـاد  او  از   )30/2( األثـر  خالصـة  ـِف 
ّ
مؤل

جملـه: از  آورده،  را  شـعرهایش 

آن مسافران نخستین آخرت کجا منزل گرفتند؟ ما نیز به زودی به آنان خواهیم پیوست.

شتابان به سوی سرای بقا رفتند و ما نیز در پی آنان روانیم.

این دنیا خانۀ ما نیست. خانۀ ما فقط آخرت است.

گر درست بشنویم و بیندیشیم، خود دنیا ما را از دگرگونی هایش بیم می دهد. ا

ــه آرزو  ک ــت  ــزی اس ــر از آن چی ــرگ نزدیک ت ــا م ــرورد؛ اّم ــای دراز می پ ــا آرزوه ــن دنی ــی در ای آدم

بــرده می شــود.

1. خانـواده ای بـزرگ از خـوالن اسـت. ]در البـدر الّطالـع شـوکانی )199/1( آمـده اسـت: »اصـل وی از آبادی بنی هبل اسـت 
و نسـبش بـه علـی بـن جابر هبل می رسـد.«[

2. یکـی از برجسـتگان و نـام آوران یمـن کـه بـه سـال 1079 درگذشـت و شـرح حالـش در خالصة األثر موال محّبـی )416/1( 
آمده اسـت.
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گــر بیندیشــد، از حنظــل هــم  زندگــی تلــخ دنیــا در نظــر آدمــی شــیرین جلــوه می کنــد؛ لکــن ا

اســت. تلخ تــر 

که خداوند فراموش نکند و غافل نشود. دنیا او را از بندگِی آفریدگارش بازداشته؛ 

کجا بر سرت فرود آید؟ که ندانی مرگ  ای دوست! چه لّذتی دارد این زندگی 

مرگ دوستان را از میان ما فرامی خواند؛ و آنان به ترتیب پاسخش می دهند.

گردآوردن مال دنیا می کوشی! خوردن و نوشیدن فریبت داده است! که به  ای نادان 

کــه فــردای قیامــت در بــارۀ این هــا از تــو  کــن؛  ای آزمنــد بــر جمــع مــال دنیــا! اندکــی درنــگ 

خواهنــد پرســید.

کار  کــه  در ایــن جهــان، خــود را خســته مســاز و بــرای آن چــه از دســت رفتــه، دریــغ مخــور؛ 

باارزش و مهم )= آخرت( در پیش است.

گفتن داریم؟ که حکمش یکسره عدل است و هرگز برکنار نشود، چه برای  کم  نزد آن حا

ل شوند؟ گشاده زبان هم ال که در حضورش سخنوران  گفت نزد خدایی  چه خواهیم 

کرده های دنیامان از ما پرسند؟ گفته ها و  گر از  گفت، ا چه خواهیم 

آن روز، دانــِش دانشــمند مایــۀ رســتگاری نیســت؛ و رســتگاری تنهــا از آن کســی اســت کــه عمــل 

می کنــد.

که در آن آورده است: و ازشعرش این دو بیت است 

خ تاب و توان نداری. که بر آتش دوز کن؛  گناهکاری درنگ  در 

کــه نــه دانــش  کنــی، در حالــی  آیــا می پســندی خــدای چیــره و نگاهبــان را فــردای قیامــت دیــدار 

داری و نــه تقــوا؟

)404(



86. سّید ابوعلی َاِنسی

ِنسی )د.1079(
َ
86 . سّید ابوعلی ا

کار را بــه خــود  کش افتنــد،  کشــا کــه هــرگاه آدمیــان بــه اختــلف و  خــدای ســبحان امــر فرمــوده 
او بازگردانند.1

گفتار. ک ترینشان در رفتار و  و نیز به بهتریِن آفریدگانش، سرور رسوالن، و پا

پس چرا ستیز در امر عظیم خلفت که در آن با پیامبر مخالفت کردند، مایۀ گمراهی شد؟

گمگشتگی، مردان دیگر را به خلفت برگزیدند، به جای آن بهترین  که مردانی از سر  هنگامی 
آفریدگان، حکم و نظر دادند.

گرداند؟ پس برایم بیان کن که چیست حال کسی که با خدا مخالفت ورزد و حرام را حلل 

ــخن های  ــن و س ک ــه  ــتاده عرض ــرو فرس ــد ف ــه خداون ــر آنچ ــش ب ــن پرس ــخ ای ــخنت را در پاس س
کنــاری افکــن! دیگــر را بــه 

ــراه  گم ــت و  ــه اس گرفت ــدف  ــش را ه ــر، دل و زبان ــدان پیامب ــا خان ــخت ب ــمنِی س ــه دش ک ــی  کس
کــه نــّص پیامبــر دربــارۀ وصــّی، ناآشــکار و مبهــم اســت! گشــت، ادعــا می کنــد 

اّما حدیث غدیر، علی را کافی است از آنچه پیامبر پیشتر درباۀ او گفته یا پرسش نموده بود.
کینه آبستن بود.2 لکن شب های روزگار به 

شاعر
فـان فاضـل 

ّ
سـّید ابوعلـی احمـد بـن محّمـد حسـنی یمنـی َاِنسـی3 از برجسـتگان و مؤل

کردید، آن را به خدا  کش  کشـا گر در بارۀ چیزی ]از امر دین[ اختالف و  1. اشـاره اسـت به این سـخن خدای تعالی: »پس ا
و رسول بازگردانید!«)نساء/59(

ِف نسمة الّسحر )ج1 ]مج6/ج1/ص90[( این سروده را آورده است.
ّ
2. مؤل

3. منسـوب بـه َاِنـس کـه شـهری معـروف در یمـن اسـت. ]در فرهنگ نامه هـا نامی از چنین شـهری برده نشـده و برخی آن را 
کوهی دانسـته اند.[ نـام 
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ی یاد  ِف نسـمة الّسـحر فی من تشـّیع و شـعر )ج1 ]مج6/ج90/1[( از و
ّ
گروه جارودّیه بود. مؤل یمن و از 

کمان  کرده و او را سـتوده اسـت. در موضوع عقاید دارای اشـعار بسـیار اسـت. المتوّکل ]از حا

ی را  یمـن[ از ]نیـش[ زبـان او پـروا داشـت. روزی در »سـوده« بـه دیـدار متـوکل رفـت. ابوعلـی و

کـرده اسـت. المتـوّکل همـۀ آن چـه را می خواسـت،  کوتاهـی  کـه چـرا در حّقـش  مالمـت نمـود 

گذارم.«  که یکی از نیازهایت را برآورده نشده باقی  گفت: »حّتی روا نمی دارم  به جای آوْرد و 

آن  ی  رو از  المتـوّکل  می خواهـم.«  داری،  پـا  زیـر  کـه  را  هنـدی  تشـکچۀ  »ایـن  گفـت:  سـّید 

ی بـه سـال 1079 درگذشـت   برخاسـت و سـّید آن را برگرفـت و بـا شـعرش مدحـش نمـود. و

ی  و ادب خیـره کننـده اش را بـرای فرزنـدش سـّید احمـد _ که در شـمار شـاعران سـدۀ بعد از و

یاد خواهد شد1 _ به میراث نهاد.

کسـی دیـده نمی شـود،  ـد از ایشـان یـاد خواهـد شـد، نـام چنیـن 
ّ
کـه تـا پایـان ایـن مجل 1. در شـمار شـاعران سـدۀ دوازدهـم 

کنـون در دسـترس نیسـت و بـه باقیمانـدۀ شـاعران غدیـر پرداختـه، نـام وی آمـده کـه ا دهـای الغدیـر 
ّ
 چـه بسـا در مجل

 باشد.)م.(
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کــه می پنــداری  گریســت  عشــق، انــدوه را در رگه هــای وجــودش، بــه هــم آمیخــت؛ پــس چنــان 

گریه اش از خون رگ هایش است.

گوید: که  تا آن جا 
کنار رفت و روشــنای هدایت تابید. که در پرتو آن، ســیاهی ظلمت  نوری بود روشــنگر 

کــرد و از مــوج زنــی اش  ــازی  ــا آن ب ــر آن وزیــد و ب و غدیــر خــم، پــس از آن کــه بادهــای تردیــد ب

ــه ایســتایی[ بازگشــت، ]ب

کــه آن غدیــر ]= آب گیــر[  گونــه ای  کــه آن را »خیــر المقــال« نامیــدی بــر آن باریــدی، بــه  بــا ابــری 

از امــواج برآمــده از آن بــاران تنــگ گشــت.

و در »نکت البیان« راه هدایت را روشن ساختی و آنچه از راه آن ناپیدا بود، نشانمان دادی.

کتابی نساخته است. کتاب »منتخب من التفسیر« نیز مانند آن است که کسی بر شیوۀ آن،  و 

که به سـال  ی )ص140( آمده و برگرفته از قصیده ای 40 بیتی اسـت  این ابیات در دیوان و

کتابـش خیـر المقـال در موضـوع  کـه بـا آن سـّید علی خـان مشعشـعی1 را سـتوده و  1087 سـروده 

کـه می بینیـد، سـراینده  کـه در آن حدیـث غدیـر یـاد شـده اسـت. چنـان  امامـت را ذکـر نمـوده 

م می دانـد و ورطه هـای هزره گویـان پیرامـون داللـت 
ّ
در شـعرش حدیـث غدیـر را ثابـت و مسـل

ی را در شـمار شـاعران غدیر  ی، و حدیث را شـک و تردید ]بی جا[ نامیده اسـت. از همین رو

کرده ایم. یـاد 

1. شرح حال وی پس از همین خواهد آمد.
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شاعر
ی بــن حیــدر بــن محســن بــن  ســّید شــهاب1 بــن احمــد بــن ناصــر بــن حــوزی بــن الو

محّمدمهــدی _ درگذشــته بــه مــاه شــعبان ســال 844 _ بــن فــالح2 بــن مهــدی بــن محّمــد بــن 

احمــد بــن علــی بــن محّمــد بــن احمــد بــن رضــا بــن ابراهیــم بــن هبــة اهلل بــن طّیــب بــن احمــد 

بــن محّمــد بــن قاســم بــن محّمــد ابــی فّخــار بــن ابی علــی نعمــة اهلل بــن عبــداهلل بــن ابی عبــداهلل 

جعفــر اســود _ ملّقــب بــه ارتفــاح3 _ بــن موســی بــن محّمــد بــن موســی بــن ابی جعفــر عبــداهلل 

کــه  ــود  ــن امــام موســی الکاظــم؟ع؟ حویــزی؛ از شــاعران نابغــۀ اهــل بیــت؟مهع؟ ب ــی4 ب عولکان

گویــد:  لفظــی باشــکوه و معنایــی پــر مایــه داشــت. ســّید ضامــن بــن شــدقم )تحفــة األزهــار: ج3( 

ی ســّیدی بــزرگ بــا اخالقــی نیکــو و تبــاری ارزشــمند؛ و فصیح گفتــار و ادیــب و شــاعر بــود.«  »و

غــة العربّیــه )280/3 
ّ
یــخ آداب الل ــِف تار

ّ
کــرده اســت. نیــز مؤل ســپس پــاره ای از ســروده هایش را یــاد 

گویــد: »بــه لطافــت و ظرافــت شــعر مشــهور اســت.« بســتانی )دائــرة المعــارف:  ]مــج635/14[( 

بــه ســال 1082  کــه  بــود  یازدهــم  برجســتگان ســدۀ  از  »او  اســت:  گفتــه   )]593/10[ 589/10

درگذشت. شعری لطیف و سجعی منسجم داشت.«

از نمونۀ اشعار او است:
مرا ماهی تابان است که آن را گم کرده ام؛ عبادت من به سوی ]کعبۀ[ خال ُمشکینش است.

کــه ]بــا عشــق  کــرد و بــرای آن  گــذارد و قبــای تاریکــی بــه تــن  کام و تنهایــم  بــرای آن کــه نــا

ورزی ام بــه خویــش[ رســوایم ســازد، صبحگاهــان عمامــه بــر ســر نهــاد.

ـِف گرامـی این نـام را از آن ها نقل نموده، به همیـن گونه آورده اند. 
ّ
1. درسـِت آن، شـهاب الّدین اسـت و مأخذهایـی کـه مؤل

گونه آورده اسـت.)غ.( فرزند شـاعر، معتوق، نیز نامش را همین 

2. در نسـخه ای، فـالح بـن احمـد آمـده و در نسـخۀ سـّید ناجـی، فـالح بـن محّمـد بـن احمـد درج شـده اسـت. بنگریـد بـه: 
تحفـة األزهار.

3. در عمدة الّطالب )ص223( زنقاح آمده است.)غ.(

4. در تهذیب األنسـاب )ص163( و الفخری فی أنسـاب الّطالبّیین )ص16( عوکالنی آمده که منسـوب به جایی اسـت. 
بنگریـد به: معجم البلدان: 169/4.)غ.(
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گونه هـای متفـاوت از طـول و عـرض و بـا ترتیـب معمـول )= از  کـه بـه  قصیـده ای دارد 

راسـت و چـپ( و معکـوس )= از چـپ بـه راسـت( خوانـده می شـود: 
گرفتــه اســت. فخــر هدایــت و دارای  کــه عطایــش همــه را فرا فخــر جهانیــان آن حیــدری اســت 

واالیی هــای درخشــنده آن علــی ]نــام[ اســت.

کــه  ک اســت. مــأوای روشــنی اســت و اختــری  ســتارۀ ســها اســت و مراقبــش چــون ســتارگان افــل

از زحــل فراتــر اســت.

کــه رحمــت از انگشــتانش جــاری اســت. بــاران  شــیر بیشــه اســت و اخگــری ]برجهیــده از ابــر[ 

گواراتــر از عســل اســت. کــه آبــش  بخشــش اســت و آبشــخوری 

کــه ســتارگانش دیــده می شــود. خورشــیِد نزدیــک اســت و صبــح  مــاه روشــنایی اســت و افقــی 

گــوار و ســنگین. بعــد از شــب رویــداد نا

کوه خرد است و خزانه دار ]امین[ بیت المال و گردن آویز ثنا است که زینت دولت ها است.

که در سـال های 1221 و 1290 و 1302 و 1320 چهار بار چاپ شـده  دیوانی معروف دارد 

گـردآورده و بـه نـام او شـهرت یافتـه اسـت. در آغـاز ایـن دیـوان،  و آن را فرزنـدش سـّید معتـوق 

ی به سـال 1025 زاده شـد و روز یکشـنبه 14 شـّوال  که و کرده  شـرح حال پدرش را آورده و یاد 

کـه  گاه تـر از بسـتانی اسـت  1087 درگذشـت. او بـه وضـع و حـال و حیـات و وفـات پـدرش آ

کـرده شـاعر ما به سـال 1082 درگذشـته اسـت. َنْبهانـی )المجموعـة الّنبهاّنیـه: 15/4 ]8/1[(  توّهـم 

نیـز سـال وفـات او را 1087 دانسـته اسـت.

گفتـه اسـت: »در روزگار خویـش  ی را آورده و  اسـکندری )الوسـیط: ص315( شـرح حـال و

شـاعر عراق بود و پیشـتاز میدان در لطافت شـعر بود. به سـال 1025 در بصره زاده شـد و رشـد 

یافـت و در همـان جـا علـم و ادب آموخـت و بـه سـرایش شـعر پرداخـت و نیکو شـعر سـرود. در 

کمان بصره از سـوی دولت صفوی  آغـاز زندگـی فقیـر بـود. پـس به سـّید علی خان، یکـی از حا

کـه در آن روزگار عـراق و بحریـن را در دسـت داشـت، پیوسـت؛ و او را بـا مدیحه هـای  ایـران، 

کم نیز او را غرق  لطیفی سـتایش نمود و بیشـینۀ اشـعارش ویژۀ او و خاندانش اسـت؛ پس حا

احسـان خویش سـاخت. ابن معتوق از بزرگان شـیعه اسـت، چون در دامن حکومتی شـیعی 
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و غلّوپـرداز رشـد یافـت و از ایـن رو، در شـعرش بـه افـراط در شـیعه گری پرداخـت و در مـدح 

کـه از مـرز شـرع و عقـل بیـرون اسـت. شـعرش بـه  علـی و دو فرزنـد شـهیدش تعابیـری آورده 

کـه نزدیـک  داشـتن مضامیـن لطیـف و اسـتعارات و تشـبیهات فـراوان ممتـاز اسـت تـا آن جـا 

است حقیقت را یکسره وانهاده باشد.«

گرایش و ادب درمیان  گوید: شـاعرمان ابومعتوِق1 علوی نسـب و مذهب و علی  امینی 

از دیگـر هـواداران و شـاعران خانـدان وحـی _ صلـوات اهلل علیهـم _ کـه میانه رو هسـتند و از هر افراط 

و غلّو دوری می کنند و در دوسـتِی آل اهلل و سـتایش خاندان نبّوت و عهده داران بار سـنگین 

خالفـت، راه شـرع و عقـل را پـی می گیرنـد پدیـده ای نـو نبـود. دولـت علـوی صفـوی نیـز همین 

یـد هـر آنچـه ایـن شـاعر  گونـه بـود و بـر خـالف پنداشـتۀ اسـکندری، در شـیعه گری غلـّو نمی ورز

کـرده و دولـت بـا  از فضیلت هـای سـروران بزرگی هـا و امامـان هدایـت _ صلـوات اهلل علیهـم _ بیـان 

م اسـت که عقـل در برابر آن خضوع 
ّ
شـکوه صفـوی بـدان اعتقـاد داشـته، ازحقیقت های مسـل

می کنـد و منطـق از پذیـرش آن سـر بـاز نمی زنـد و بـا اصـول قطعـی دیـن تضـاد ندارنـد. ایـن 

کـه اسـکندری بـه شـاعر و صفویـه زده اسـت و آنـان را غلـّو پیشـه و افراط گـر و خـارج از  تهمـت 

کینه شـان از  کـه بـا آن دیگ هـای  مـرز عقـل و شـرع دانسـته، برخاسـته از خشـم درونـی اسـت 

کین تـوز حـزب  کـه دشـمنان سرسـخت و  دیـر بـاز در جـوش اسـت؛ یعنـی از همـان هنـگام 

علـوی از آنـان جـدا شـدند؛ پـس همـراه بـا دروغ بـه تاخت و تاز پرداختند و با سـخنان سسـت 

و باطـل یـورش آوردنـد. وگرنـه، دیـوان ابومعتـوق پیش چشـم همۀ خوانندگان اسـت و کارنامۀ 

کـه  گونه انـد  هـر دو همـان  و  قـرار دارد  پژوهنـدگان  نزدیکـی دیـدگان  نیـز در  سـپید صفویـان 

وصـف نمودیـم. اّمـا اسـکندری را خـوش افتـاده کـه تهمـت زنـد! ایـن نخسـتین ظـرف شیشـه 

جـز  کسـانی  کـه  شناسـاندیم  را  غلّوپیشـه  گـروه  پیش تـر  می شـکند.  اسـالم  در  کـه  نیسـت 

شیعیان هستند؛ و خداوند داوِر دادگر است!

کنیه اش ابومعتوق است.)غ.( 1. وی را به ابن معتوق می شناسند و 
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از روزگار خیانت پیشه امید مهرورزی دارم و می بینم که خلیفه وعده هایش را به جا نمی آورد.

گمان نمی بردم در آن تیره بخت باشم و سید، نا سّید انگاشته شود. که  شگفتا دولتی 

کــه دارد، دربــارۀ مــن قصــد بدعهــدی نداشــته اســت؛ امــا روزگار، جــود بــه  و شــاید بــا لطفــی 
ج نــداد ]و بخــل ورزیــد[. خــر

کســی  کــه چــه  گردیــد و بنگریــد  کــه بــا فضیلت هایــم از بلنــدی فــرود آمــده ام، در شــگفت  حــال 
ســروری یافتــه اســت!

کسادی برخورده است! کم ترین بها فروخته شد و در این روزگار به  که با  گوهر  دریغ از این 

کاملن را فرومی کشد و فرومایگان و پست مردمان و سفلگان را فراز می برد. که  روزگاری 

گر در این روزگار خیری بود، پس از مصطفی، آن مرد تیمی بر منبر خلفت برنمی شد؛ ا

کــه بهتریــِن آفریــدگان در غدیــر آشــکارا ســخن  گردانــده نمی شــد، بــا ایــن  و حیــدر از آن دور 
ــرآورد: ــگ ب ــت و بان گف

»هرکــه مــن مــوالی او هســتم، ایــن نیــز پــس از مــن، مــوالی او اســت.« و بــا ایــن بانــگ، 
رســاند. گــوش همــۀ حاضــران  بــه  را  ســخنش 

کــه از پیــش داشــته، از او غصــب  کــه پــس از پیامبــر مالــی  کــه بــه بتــول نظــر افکنــی  و نیــز آنــگاه 
گشــت ]بی خیــری روزگار آشــکارتر می شــود.[

مصیبت حسِن پاک و کنار نهادنش از خلفت، دیدگان را به اشک و جگرها را به جراحت می نشاند.

که مانندی ندارد، قتل حسین با نیرنگ و عنادورزی است؛ محنت بزرگ 

ک افکندنــد، بلکــه باالتــر ازآن، فرزندانــش را نیــز  کــه در طــف، یارانــش را بــر خــا از آن پــس 
کردنــد. کشــتار 

گام هــای بلنــد  ــا  خ شــتابان ب ــر شــتران ســر گرفتنــد و ب ــه اســارت  ــد را ب ــدان محّم ــوان خان و بان

روان ســاختند.
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پیشاپیش ایشان سّجاد با غل و زنجیر در حرکت است و آن سر گرامی، سّجاد را همراهی می کرد.

که با آنها همروزگار بودند. کشــیدند از مخالفان آنگاه  ک دیگر هم چه  آن ُنه امام پا

کردنــد و  برخــی را راندنــد و از وطــن آواره ســاختند و برخــی را مســموم و بعضــی را در حبــس 

کار داشت. عمری با غل و زنجیر سر و 

کرامت هــای دنیایــی دســت  ــه  کــه هیــچ یــک از مردمــان شــریف ب ــه تحقیــق دریافتــم  پــس ب

نیافــت و بــه مــراد خــود نرســید.

و از او است:
گــو؛ بــاران همــواره ســرایش  گاو کوهیــی زیباپشــم اســت، تحّیــت  کــه طلعــت  کــه طلعتــش را  هــل 

کنــد! را در آن مرغــزار ســیراب 
کســی بــه  کــه دیــده اســت  کوهــِی زیباچشــم را دیدیــم و عشــق مــا را فراخوانــد. شــگفتا!  گاو  آن 

گام بــردارد! ســوی تیره بختــی 
گــر عشــق نبــود،  گشــودیم و بــه پــا خواســتیم؛ و ا چــون عشــق مــا را فراخوانــد، زانوبنــد خویــش 

زانوبنــد خویــش را نمی گشــودیم و در جــای خــود آرام می گرفتیــم.
که می بینم؟ گفتم: می بینی آن چه را  کردند. پس به سعد  خ نمودند و راز اشک را فاش  ر

که برفراز مرکب به سوی من خم شد چاشتگاه از دیدگان پنهان می ماند؟ او در حالی 
گام نهادنشـــان  ک را بـــا  گام نهادنـــد و آن خـــا صبحگاهـــان بـــر ریگ هـــای دشـــت عقیـــق 

کردنـــد. گیـــن  عطرآ

که بر شیوۀ تشبیب و تغزل سروده است، می گوید: پس از 26 بیتی 
که وصی با او نسبت دارد و در او رگ و ریشه ای از مصطفی؟ص؟ است؛ جوانی 

کــه ایــن خصلت هــا چــون  کــه چــون بنگــری، در خواهــی یافــت  و در او خصلت هایــی اســت 
ــدو رســیده، ــراث از مرتضــی؟ع؟ ب می

کور باد! کور باد چشمان روزگار من،  که روزگار او را برگزیند.  شایسته است 

کرد و از ستم بر آنان اجتناب نورزید. اّما زمانه به خاندان رسول خدا بد 

و در حکم خویش بر ولّی ستم ورزید؛ دیگر چه رسد به اهل وال!

که حّجت خدا در میان آفریدگان و برگزیدگانش از جهانیان اند. خاندان رسول همانانند 

کــه شاخســارنش در آســمان اســت و تنــه اش در مّکــه، در خانــۀ  درختــی بــزرگ و شاخه گســترند 

پــروردگار آســمان.
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کســی جــز ایشــان آمــده اســت! چــه خــوش اســت ســورۀ  ــا در مــدح  کــه آی از »هــل أتــی« بپــرس 
»هــل أتــی«!

در آیۀ »اّنما ... «1 دلیل صریح والیت آنان آمده و هرکه آن را بخواند، دریابدش.

کی ایشان حدیث عبا داللت می کند. ک نموده و بر پا پروردگارشان ایشان را از هر پلیدی پا

که در زیر آن بودند! کسا برای ویژه ساختن ایشان بود. خوشا به آن عبا و آنان  آن 

ــوح و عــرش نقــش  ــر ل ــان ب ــام آن گیــرد، ن ــور تابیــدن  ــده شــود و[ ن کــه ]جهــان آفری پیــش از آن 
بســته بــود.

ــا او  ک، ب ــل ــم ه ــم از بی ــان ه ــت و آن ــمنانش پرداخ ــا دش ــه ب ــه مباهل ــان ب ــا ایش ک ب ــا ــر پ پیامب
مباهلــه نکردنــد.

گوید: که  تا آن جا 
کــه خداونــد بــه  کــه وی او را بــه بــرادری خــود ویــژه نمــود، در آن خصلت هایــی  بــرادر پیامبــر 

پیامبــر بخشــیده و ویــژۀ او ســاخته بــود،

خ در اختیار او است. کردن بهشت و آتش دوز بی شبهه و تردید، قسمت 

کند. غ بریان از آن برایت حکایت  گر در بلندای مقامش تردید داری، حدیث مر ا

کنار رفت. کفش، فضیلت او نمایان اســت و پردۀ تیرگی و ابهام  نیز در ماجرای پینه زدن 

کدامــن،  در خبــر »أنــت مّنی«2آشــکار ســازی هدایــت اســت و نیــز دربــه همســری در آوردن آن پا
بهتریــن زنــان، بــرای او.

کســی جــز او بــرای ایــن  کــه  ابــلغ پیــام برائــت نیــز دلیــل روشــنی بــر جانشــینی او اســت و ایــن 
امــر، برگزیــده نشــود.

در غدیر خم پیامبر با بانگ بلند والیتش را آشکار نمود.

او نخســتین فــرد در پذیــرش اســلم دعــوت پیامبــر بــود و در شــب جــان فــدا شــدن ]و خوابیــدن 
در بســتر آن حضــرت[، جــان خویــش را فــدای او خواســت.

گریختنــد، او  گــرد رســول خــدا همچــون دســتۀ مرغــان ســنگخوار  کــه همــۀ اصحــاب از  روزی 
تنهــا یــاور آن حضــرت بــود.

کاَة َو ُهـْم  ـالَة َو ُیْؤُتـوَن الـّزَ ذیـَن ُیقیُمـوَن الّصَ
َّ
ذیـَن آَمُنـوا ال

َّ
ُه َو ال

ُ
ُکـُم اهلُل َو َرُسـول مـا َوِلّیُ

َ
1. اشـاره اسـت بـه آیـۀ 55 سـورۀ مائـده: »ِإّن

ِکُعـون « )ن.( را

که پس از من پیامبری نیست.«)غ.( 2. اشاره به: »نسبت تو با من همچون هارون است با موسی؛ جز این 
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ک دارای حدود 120 بیت اسـت و سـرورمان حویزی در آن، مجموعه ای  این قصیدۀ تابنا

از مناقـب موالمـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را گـردآورده؛ همچـون: نـازل شـدن سـورۀ هل أتـی؛ آیۀ اّنما 

ولّیکـم اهلل؛ آیـۀ تطهیـر؛ حدیـث کسـاء؛ آیـۀ مباهله؛ حدیـث مواخـاة )= برادرگزینی(؛ مـرغ بریان؛ 

کفش؛ به همسری در آوردن سیدة النساء صّدیقۀ طاهره برای او؛ و فرستادن او برای  پینه زدن 

کتـاب بـه صحیـح  دهـای همیـن 
ّ
ابـالغ سـورۀ َبـراءت؛ حدیـث غدیـر خـّم؛ و جـز آن هـا. در مجل

کتاب هـای  کـه در  اینکـه احادیثـی صحیـح هسـتند  گاهتـان نمودیـم و  بـودن آن احادیـث آ

صحیـح و مسـندآمده اند.

شاعر
لـب بن حیـدر بن محسـن بن محّمد  ـف بـن سـّید عبدالُمّطَ

َ
سـّید علی خـان بـن سـّید َخل

_ ملّقـب بـه المهـدی _ بـن فـالح بـن محّمـد بن احمد بن علـی بن احمد بن رضا بـن ابراهیم بن 
هبـة اهلل بـن طبیـب بـن احمـد بـن محّمـد بن قاسـم بـن ابی َطّحـان بن غیـاث بن احمد بـن امام 
کمان حویزه و مناطق پیرامون آن  موسـی بن جعفر _ صلوات اهلل علیهما _ مشعشـعی حویزی1؛ از حا
کیزۀ دانش، خود را آراسـت، همچنان که در میدان های مسـابقه در  بـود کـه بـا جامه هـای نـو و پا
گردن آویزهای ادب درخشـتان  فضل و حکم رانی، پرچم پیشـتازی بر سـرش در احتزاز بود و با 
و گردن بندهـای شـعر خوشـایند، زینـت یافـت. برتـر از همۀ این ها نسـب درخشـان او اسـت که 
گیـن شـد. پـس او میـان تابـش و  گرفتـه و تبـارش از پیونـد بـا امامـت عطرآ از پیونـد نبـّوت پرتـو 

رخسـارش2  صبحـگاه  هـر  و  می شـد  پراکنـده  صبـا  بـاد  بـا  خوشـش  بـوی  کـه  اسـت  شـمیم 

می درخشـد. او این همه را با فضل جوشـان و نیت های شایسـته و عقائد حق همراه نمود و او 

را بـر شـانه و پشـت مرکـب افتخـارات و بزرگـی نشـاند و درعقیـدۀ وی چیـزی نیسـت جـز همـان 

دیـن خداونـد کـه در توحیـد و نبـّوت و امامـت و دیگـر مبانـی راسـتین عقیدتی، بـرای بندگانش 

کـه بـه  برگزیـده و پسـندیده اسـت. از ایـن لحـاظ، وی از برخـی افـراد خاندانـش تمایـز یافتـه 

اعتقادات باطل گرویدند و با مطالبی ناراست، از راه راست سرپیچیدند.

ِف ریاض العلماء ]77/4[ نسبش را چنین آورده است.
ّ
1. مؤل

2. در متن »حّده« آمده، ولی »خّده« درست است. )ن.( 
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کـرده و گفتـه اسـت: »فاضلی عالم و شـاعر و  شـیخمان حـّر )أمـل اآلمـل ]187/2[( از او یـاد 

کـه در اصـول عقایـد و امامت و جـز آن تألیفاتی دارد.« ادیـب و بزرگ مرتبـه بـود 

گردان  ی از شـا گفتـه اسـت: »و ی پرداختـه و  یـاض العلمـاء ]77/4[ بـه سـتایش و ـِف ر
ّ
مؤل

بـود. در روزگار خـود مـا  گرد شـیخ بهایـی،  طیـف بـن علـی بـن ابی جامـع، شـا
ّ
شـیخ عبدالل

درگذشـت و پسـران و دختران فراوانی برجای نهاد. پسـرانش یکایک حکومت آن سـرزمین را 

گرفتـن  کمابیـش بـه فرا کـه سـال 1117 اسـت، در دسـت دارنـد. یکـی از پسـرانش نیـز  تـا امـروز 

بـوده اسـت. در جریـان درگیـری میـان عرب هـای صحرانشـین آن سـرزمین   دانـش مشـغول 

نـوادگان  و  فرزنـدان  از  بسـیاری  دارد،  حکومـت  جـا  آن  در  کنـون  ا کـه  فرزندانـش  از  یکـی   و 

و خویشاوندان او به شهادت رسیدند.«

ی پرداخته است. سّید جزائری )األنوار الّنعمانّیه ]319/4[( نیز به ستایش از و

روایـت می کنـد  او  از  ابی جامـع  بـن  طیـف 
ّ
بـن عبدالل بـن محیی الّدیـن   شـیخ حسـین 

و او نیـز از شـیخ علـی زین الّدیـن، سـبط شـهید ثانـی، روایـت می کند؛ چنان که در المسـتدرک 

)406/3 و 408( آمده اسـت.

آثار وی در زمینۀ دانش و دین و ادب
1� الّنـور المبیـن در حدیـث در چهـار مجلـد در اثبـات نـّص بـر امامـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

کـه بـه سـال 1083 نگاشـته شـده اسـت.

د و تا سورۀ الّرحمن است.
ّ
2. تفسیر القرآن الکریم با نام منتخب الّتفاسیر که دارای چهار مجل

کـه شـرح قصیـدۀ مقصـورۀ  ـد در ادبیـات و نبـّوت و امامـت 
ّ
3� خیـر المقـال در چهـار مجل

خود او اسـت.

د.
ّ
4� نکت البیان در یک مجل

گـردآورده  ی  کـه خـود و کتـاب پیشـین   5. مجموعـه ای شـامل لطایـف و ظرایـف چهـار 
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و دیگـر مطالـب لطیـف را بدان هـا افـزوده و بـرای شـیخ علـی، سـبط شـهید ثانـی، در اصفهان 

کتاب هایش دیده ام.« گوید: »آن را در شمار  یاض العلماء  ِف ر
ّ
هدیه فرستاده است. مؤل

کـه بـرای همـان شـیخ علـی فرسـتاد و در آغـاز آن پیرامـون حدیـث  6. رسـاله ای دیگـر 

گفته است. غدیر سخن 

کـه آن را نیـز بـرای همیـن شـیخ علـی فرسـتاد.  7. رسـالۀ دیگـر در شـرح حدیـث اسـماء 

گویـد: »کتابـی اسـت بـا نکته هـای مفیـد و نیکـو و مطالـب بـس  یـاض العلمـاء ]79/4[  ـِف ر
ّ
مؤل

ارجمنـد.«

8 . دیوان شعرش با نام »خیر جلیس و نعم انیس«.

گفته است: که ضمن قصیده ای  یکی از سروده هایش این ابیات است 
گر شمشــیر مرتضی نبود، در میان آفریدگان کســی نبود که با مســلمانی خدا را بپرســتد؛ ا

ــا ایشــان آنچــه از اســلْم تاریــک ]و  ــه ب ک ــان  گرامــی اش؛ آن ــوار  ــدان بزرگ ــد فرزن ــر نبودن گ ــز ا و نی

ــود، روشــن شــد. مبهــم[ ب

کریــم  ــاور داشــتند، دیگــر پــروردگار  ــه مهــر ایشــان ب ــر همــۀ مردمــان ب گ کــه ا ســوگند می خــورم 
نمی آفریــد.1 را  خ  دوز

و از ایشان نبود جز امامی سرور، شمشیری یورش آور، دریایی موج زن و ابری بارنده.

گوید: نیز در قصیده ای 
که بلد امین، به خاطر امانت او، امین شد؛ به مدح پیامبر امین فریادرسی خواه؛ 

و نیز به مدح برادرش، وارث دانش و دستیار و یاور او در جنگ های سخت؛

گر نبودند، واجبات و ســّنت ها شــناخته نمی شــدند. و فرزندانش، ماه های هدایت، که ا

در قصیدۀ دیگر سروده است:
بهترین پیامبر را دست آویز خود ساختم و جان خویش را به سکوت و وقار واداشتم.

ردشان نرسد.
َ

گ کس به  که بهترین و مایۀ افتخار مردمان بودند و هیچ  و نیز عترتش را 

که به خواست خدای تعالی، در بخش مناقب مرسل و مسند خواهد آمد. 1. برگرفته از حدیثی نبوی 
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در قصیده ای دیگر چنین سروده است:
گرفت، قرار ده! که خداوند او را امانت دار خویش  دستاویزت را مصطفای امین، ابوالقاسم 

که روز شکستن بت ها بر فراز شانۀ او رفت. و نیز همتای رسول، آن 

و پارۀ تنش فاطمه و امام شهیدم حسین، پس از یادکرد از امامم حسن.

گیرترین زره است. که مهرشان برایم فرا که از ایشان امید نجات دارم  و عترت بزرگوار 

کـــه در أمـــل اآلمـــل ]111/2[ و روضـــات الجّنـــات )ص265 ]263/3[( آمـــده، پـــدرش  چنـــان 

کامـــل و ادیبـــی چیره دســـت  مـــی 
ّ
ـــز عالمـــی فاضـــل و متکل لـــب نی ـــن عبدالُمّطَ ـــف ب

َ
 ســـّید َخل

ــزرگ منزلـــت  ــی بـ ــود بخش و محّققـ ــی سـ ــاعری نیکوســـخن و محّدثـ ــا و شـ ــدی دانـ  و خردمنـ

که از آثار ارزشمند او است: و مرتبت بود 

1� مظهـر الغرائـب دارای 10000 بیـت در شـرح دعـای عرفـۀ امـام شـهید سـبط پیامبـر؟ع؟. 
شـیخمان نـوری )مسـتدرک الوسـائل ]407/3[( گویـد: »ایـن کتـاب گواهی راسـتین بر این سـخن 

کـه او را دارای دانـش و فضـل و مهـارت، و بلکـه سـلیقۀ نیکـو، شـمرده اند.« اسـت 

گـرد  کـه در آن، آن چـه در نهـج البالغـه نیامـده،  کالم امیرالمؤمنیـن؟ع؟  2� الّنهـج القویـم فـی 
آورده اسـت.

کتـاب  المـوّدة فـی القربـی در فضیلت هـای حضـرت زهـرای صّدیقـه و امامـان. ایـن   �3
بسـیار پرحجـم اسـت.

کالم و اثبات امامت با آیات و روایات شیعه و سّنی. 4� الحّجة البالغه در 

5� سبیل الّرشاد در نحو و صرف و اصول فقه و احکام عبادات.

کالم و اثبات امامت هر یک از امامان. 6� خیر الکالم در منطق و 

7� رسالة اإلثنٰی عشرّیه در طهارت و نماز.

8 � فخر الّشیعه در فضیلت های امیرالمؤمنین علیه السالم.
کالم است.1 کتابی بزرگ در منطق و  که  9� حّق الیقین 

کالم است،  که در منطق و  کالم. آن  کتاب در زمینۀ سلوک و طریقت و مسائل اخالقی است و نه در بارۀ منطق و  1. این 
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کتابی حدیثی و بزرگ است. که  10� سیف الّشیعه 

11� سفینة الّنجاة فی فضائل األئّمة الهداة�

12� البالغ المبین در احادیث قدسی.

13. رسالۀ دلیل الّنجاح در دعا.

14� دیوان شعر عربی و فارسی.
15� کتابی دیگر در دعا�1

16� برهان الّشیعه در امامت�
کالم.2 17� حّق الیقین در 

18� منظومه ای در نحو�

19� رساله ای در نحو�

از سروده های او در مدح امیرالمؤمنین؟ع؟ است:
کنند. که مصیبت ها به ما رسند و بر ما جفا  ای ابوالحسن؛ ای پناه پناهندگان، هنگامی 
گرانمایه ترین آفریدگان و بیش از همگان پاس پناهندگانت را داری. تو نیک عهدترین و 

هیچ انسانی را افتخاری نیست تا آنگاه که به تو نسبت نرساَند؛ و تبارش را به تو پیوند نزند.

ی ]= پـدِر سـّید علی خـان[ بـه سـال 1074 درگذشـت و شـهاب حویـزی بـا قصیـده ای  و

گفـت: کـه در دیوانـش موجـود و آغـازش چنیـن اسـت، او را سـوگ 
ک درگذشت. پس از او، سینۀ بزرگی از قلب تهی گشت. »َخلف« )= بازمانده( نیکان و سّید پا

ی را بـه تفصیـل  سـرورمان امیـن )أعیـان الّشـیعه: 20/30-37 ]330/6-334[( شـرح حـال و

آورده اسـت.

یعـه إلـی تصانیـف الشـیعه:  ر
ّ

یـاض العلمـاء: 243/2؛ الذ بـا نـام حـّق المبیـن در شـمارۀ 17 خواهـد آمـد. بنگریـد بـه: ر
38/7 و 40.)غ.(

ِف ریاض العلماء گوید: »مانند الّدروع الواقیه است.«)غ.(
ّ
که مؤل کتابی است  1. این همان 

کم حجم تر از حّق الیقین است. )غ.( کالم و  که در زمینۀ منطق و  کتاب الحّق المبین است  2. این همان 
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ــو  ــه آن س ــد و ب ــد برانی ــاران1 رفته ان ــه ی ک ــویی  ــه س ــا را ب ــب م ــد، مرک گردی ــرگاه روان  ــم! ه یاران
کنید!  حرکت 

کــه مــن در بنــد و هــم آغــوش عشــق و میــان شــمایم  کــه ســعایت کنندگان نفهمنــد  گونــه ای  بــه 
کــه بــار و ُبنــۀ مرکب هــا مــرا پنهــان ســاخته اســت.

گزیــدۀ مشــکوک و نامطمئــن انــس نگیریــد ]و راز مــرا  کــوی یــار بریــد و بــا ســکنا  مــرا بــه ســوی 
کــوی در رفــت و آمدنــد. کــه مردمــان آن  فــاش نســازید[ آنــگاه 

که شعاعی از آن آشکار و شعاعی پنهان می شود، کوی در درخشش دیدید  چون برقی از آن 

کــه ابرهــا بــر ســر خانه هــای  کــوی یــار درخشــیده، آنــگاه  کــه در  کــه آذرخــش اســت  گمــان نکنیــد 
گشــته اند، کــوی یــار پدیــدار 

کــوی یــار بــدان  کســی آن را نســفته و فضــای  کــه  بلکــه لــب و دندانــی اســت از رشــتۀ ُدری 
روشــن شــد.

گوید: که  تا آن جا 
گـــر درخشـــش آن بـــرق را می دیـــد2 و چشـــمان و ابـــروان یـــار، عقلتـــان  بـــه زندگی تـــان ســـوگند! ا

را می ربـــود،

گــردن مرکب هــا  در ایــن ســوز عشــق و حســرت بــا مــن همــراه می شــدید و راه هــا ]بــه ســوی یــار[ 

کــه همــه بــه ســوی آن می تاختنــد[. را مــی آزرد ]از آن رو 

1. در متـن »الجنائـب« آمـده، ولـی در برخـی نسـخه های نسـمة الّسـحر »الحبائب« درج شـده که درسـت تر اسـت و ترجمه 
گرفـت. )ن.(  بـر این اسـاس صورت 

2. در متن »شئتما« آمده، ولی »شمتما« درست است. )ن.(

)419(
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ای ُلْبنــی! بــا یــاد دوســت، جــان خویــش را از رنــج عشــق تــو ســرگرم می کنــم و جــز مهــر تــو 

نــدارم. همدمــی 

گــر در مــاه بــود،  گــر در ســتاره بــود، روان نمی گشــت1 و ا کــه ا از مهــرت در جانــم دردی اســت 

نمی درخشــید و تاریکــی او را در بــر نمی گرفــت.

کاری چــون ضربــت شمشــیر و بــه ســاِن آن  گردن زدن هــا، و نیــز ضربتــی اســت  کــه  درد عشــقی 

همــراه اســت.

گفته است: در همان قصیده 
کــه راهــی روشــن  کــه خداونــد او را از طینــت و سرشــِت واالیــی آفریــد. بزرگــی اســت  امامــی اســت 

از مجد و شکوه، با او پیوسته و همراه است.

او را اســت شــرف بریــن و جایــگاه بلنــد آســمان، او را اســت. او مــاه تمــام اســت و خانــدان 

ســتارگانند. گرامــی اش 

کــه بــا ایشــان، دیــن خــدا در زمیــن برپــا شــد و آیین هــای زندگــی بــرای امــت بهتریــن  همانــان 

پیامبــر ]بــر دیگــر آیین هــا[ برتــری یافــت.

کــه تــو خــود عیــد آنــی ]کــه دیــدارت مایــۀ خشــنودی اســت[ و  خجســته بــاد بــر تــو عیــد غدیــر 

که همۀ نزدیکان به دیدارش شوق دارند. کسی هستی  عید من و 

کــه خداونــد حــّق خانــدان پیامبــر را اســتوار ســتاخت و رســول خــدا در میــان مــردم  همــان روز 

بــه خطبــه ایســتاد.

گــردن و عهــدۀ اهلــش نهــاد و نااهــلن بیگانــه را از آن دور  و در آن روز، خداونــد خلفــت را بــر 

ســاخت.

ــه را  ــِر او هم ــت ام ــس والی ــت؛ پ گش ــر  ــّی پیامب ــی وص ــن عل ــدا، امیرالمؤمنی ــح خ ــه تصری ــس ب پ

اســت. گردن گیــر 

ــی او چــون خــود مصطفــی و جانشــین و  ــه بدان ک ــی همیــن بــس  ــگاه عل ــو را در شــناخت جای ت
گران قــدر و جنــگ آورش اســت.2 هــارون بزرگــوارش و 

1. . در متن »ماسرًا« آمده، ولی در مصدر، »ما َسَری« آمده و همین درست است. )ن.(

ـد یکـم نسـمة الّسـحر فـی مـن تشـّیع و شـعر یافـت گـردد کـه بـا آن، سـّید ضیاءالّدیـن ابومحّمـد زید 
ّ
2. ایـن چکامـه در مجل

بـن محّمـد بـن حسـن یمنـی را در روز عیـد غدیـر تهنیـت گفتـه اسـت.
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شاعر
ســّید ضیاءالّدیــن جعفــر بــن مطّهــر1 بــن محّمدحســین2 جرمــوزی حســنی یمنــی، از 

کــم ســرزمین  کــه المتــوّکل بــن المنصــور او را حا پیشــوایان یمــن و ادیــب و نویســنده و شــاعر بــود 

ــر آن اســتیال  عدیــن ســاخت، پــس از آن کــه بعــد از وفــات ابوالحســن اســماعیل بــن محّمــد، ب

یافــت و تــا هنــگام چیــره شــدن امیــر ســّید فخرالّدیــن عبــداهلل بــن یحیــی بــن محّمــد در اوایــل 

نثــْره  از  و  دارد  بســیار  شــعرهای  می کــرد.  حکومــت  آن  بــر  المتــوّکل،  بــن  المؤّیــد  حکومــت 

لــئ تألیــف ســّید اســماعیل بــن محّمــد یمنــی. وی بــه 
ّ

نوشــته هایش تقریظــی اســت بــر کتــاب ســمط الل

کوتــاه شــده از نســمة الّســحر فــی مــن  گونــه ای  ســال 1096 در عدیــن درگذشــت. شــرح حالــش را بــه 

تشــّیع و شــعر )ج1 ]مــج6/ج155/1[( برگرفتیــم.

کـه بـه سـال 1077 درگذشـت. در  1. وی از برجسـتگان روزگار خـود و در شـمار یگانـگان دانـش و ادب دوران خـود بـود 
خالصـة األثـر )406/4( شـرح حالـش آمـده و چنیـن گفتـه شـده اسـت: »وی فرزندانـی بـزرگ و ادیـب و بزرگـوار بـا نام های 

کـرده ام.« کتابـم الّنفحـه از ایشـان یـاد  کـه در  محّمـد و حسـن و جعفـر دارد 

که در نسمة الّسحر فی من تشّیع و شعر و خالصة األثر و البدر الّطالع نیز چنین است.)غ.( 2. درسِت آن، محّمد است 
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گشت. سلمت دل، مرا از لغزش دور ساخت و شعلۀ دانش مرا به عمل رهنمون 

کرامتــم از ازل در لــوح محفــوظ ثبــت  کــرم راهبــری نمــود و  ک، مــرا بــه ســوی  گوهــر پــا تبــار و 
شــده اســت.

قلبم دوستار علی واال است؛ از این روی، هر صبح و شب برای مادرم دعا می کنم.

گام برمی دارد. که با آن، ایمن از آفت لغزش  محّبت مرتضی نوری است برای دوستارش 

با حب علی قرین و ملزمم و از آن جدا نشوم. مهرش هرگز از قلبم برون نخواهد شد.

کــه ســخنش برایــم ســند و حجــت اســت و هــر عملــم پیــرو  ــرادر پیامبــر1و امــام مــن  او اســت ب
ــار او اســت. گفت

کوتاه آرزو ]نسبت به دنیا[. از حیدر فرمان برم که صاحب هر افتخار است و امام هر تقواپیشۀ 

گذرانــدم و هرگــز بــه روی گردانــان از ایشــان روی  عمــر خویــش را بــر مهــر خانــدان مصطفــی 
نکــرده ام.

کــه نجاتــگاه و پناهــگاه مــا اســت و مشــکلمان جــز بــا دســت  او اســت دروازۀ شــهر دانــش پیامبــر2 
گشــوده نگشت. او 

ــا او در  ــی ب ــرای همراه ــرت[ ب ــای آن حض ــه دع ــی ]ب ــود، آن وص ــّی نب ــتار آن وص ــه دوس ــر ط گ ا
خــوردن آن غــذای خوشــگوار نــزدش نمی آمــد.3

کتاب )112/3-125( گذشت. 1. سخن در بارۀ »حدیث مؤاخاة« در همین 

کتـاب )61/6-81( سـخن  2. اشـاره دارد بـه روایـت »أنـا مدینـة العلـم و علـی بابهـا« کـه بـه تفصیـل در بـارۀ آن در همیـن 
گفتیـم.

کـه ثابـت اسـت و بـر درسـتی آن همداسـتانند و در بخـش مناقـب مسـند و مرسـل، بـا  3. اشـاره بـه حدیـث مـرغ بریـان 
آمـد. خواهـد  طریق هایـش 
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ــر خــم والیــت مرتضــی  ــدگان خــدا و رســوالنش، در غدی ــِن آفری ــح بهتری ــان روشــن و صری ــا بی ب
گشــت. ثابــت برقــرار 

گرفت. گواه  پیامبر بر فراز منبرش بر والیت او تصریح فرمود و اهل دین و دنیا را بر آن 
نیــز در ماجــرای »یــوم الــدار« نــزد خویشــاوندان نزدیکــش برخلفــت مرتضــی تصریــح فرمــود، بــه 

گونه ای جّدی و بدون هزل و شوخی.1
کــه از لغــزش و خطــا مصــون  کــس را نرســد، مگــر آن  کــه هیــچ  امامــت، فرمــان و عهــدی اســت 

و در امــان باشــد.
از کسی فرمان بردم که عصمتش در جهان هستی ثابت است؛ و هر نادان بدکردار را وانهادم.

خورشــید بــرای مــوال ابوالحســن بازگردانــده شــد.2 جانــم فــدای مرتضــی، آن صاحــب معجــزات 
بــزرگ، بــاد!

که خانۀ خدا زادگاه او بود و مانند چنین زادگاهی حّتی رسوالن را هم نبود.3 خوشا به حال او! 

شاعر
علـوم  در  کـه  یگانـگان  از  قمـی  نجفـی  شـیرازی  محّمدحسـین  بـن  محّمدطاهـر  مـوال 

کـه حلقـۀ اسـناد روایـات بـا ایشـان  گـون دسـت داشـت و یکتایـی از مشـایخ اجـازات بـود  گونا

بـه هـم می پیوسـت. وی همـراه بـا فقـه سرشـارش از فلسـفه ای درسـت و عالـی بهره داشـت. در 

 کنـار حدیـث مـورد وثوقـش، ادبـی وافـر و فضلی بسـیار و موعظه های اثرگذار و نصایح سـودمند 

گوهرین و زیبارویانی  گردن آویزهای  که بر  و حکمت های متّرقی و شعر بسیار داشت؛ شعری 

کـه بـر آنهـا ُدر می افشـانند، طعنـه می زنـد. فرهنگ نامه ها از سـتایش و ذکر جمیلش سرشـارند. 

محّقـق  دانشـوری  و  مـا  هـم روزگار  برجسـتۀ  فاضـالن  »از  گویـد:   ]277/2[ اآلمـل  أمـل  ـِف 
ّ
 مؤل

گران قـدر و بـزرگ جایـگاه اسـت.« شـیخمان  ـم و محّدثـی 
ّ
و دقیق نظـر و ثقـه و فقیـه و متکل

 نـوری )مسـتدرک الوسـائل( نیـز او را چنیـن سـتوده اسـت: »دانشـور بـزرگ نجیـب، ازبرجسـتگان 

گرانمایه گان شیعه و دارای تألیفات نیکو و سودمند است.« و 

کتـاب:  1. در بـارۀ ماجـرا و حدیـث »یـوم الـدار« و تصریـح رسـول خـدا؟ص؟ بـه خالفـت علـی در آن روز، بنگریـد بـه: همیـن 
�289-278/2

کتاب )126/3-141( گذشت. 2. حدیث بازگشت خورشید در همین 

کتاب )21/6-38( آوردیم. 3. حدیث زاده شدن شریفش را در همین 

)422(
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کتـاب )ص291( از او  موالمـان محّمدطاهـر از سـّید نورالّدیـن علـی _ کـه پیش تـر در همیـن 

یـاد شـد _ روایـت می کنـد. بنگریـد بـه: بحـار األنـوار: 264/5 ]130/110[؛ مسـتدرک الوسـائل: 409/3. نیز 

مه مجلسـی با اجازه نامۀ نگاشـته شـده به سـال 10861 و شـیخمان حّر عاملی 
ّ

شـیخمان عال

ی بـه خـّط  کـه در أمـل اآلمـل ]278/2[ آمـده؛ و شـیخ نور الّدیـن اخبـاری _ اجازه نامـۀ و _ چنـان 

 
ّ

کـرده _ و مـال کـه شـیخمان رازی ]= آقـا بـزرگ[ یـاد  کتـاب الوافـی آمـده؛ چنـان  خـودش پشـت 

کاشانی2 از او روایت می کنند. محّمدمحسن فیض 

گرانبها در موضوعات مختلف است، از جمله: ی دارای تألیف های  و

1� عطّیـۀ رّبانـی و هدّیـۀ سـلیمانی. ایـن اثـر به زبان فارسـی و شـرح همان قصیدۀ المّیه اسـت 

ی در ایـن شـرح، چندیـن تألیـف خود را نـام برده و  کـه بیت هـای یـاد شـده را از آن برگرفتیـم. و

مـا نـام برخـی از آثـارش را از ایـن شـرح برگرفتیم. آغاز این شـرح چنین اسـت:
کلم از انتظام نام ذاتت در نظام ای 

کام وی ز شهد شّکرین شکرت زبان شیرین به 

رحمت عام و سلمت بر روان انبیا

خاصه بر روح محّمد باد بر آل عبا

کشـف األسـرار در شـرح قصیـدۀ فارسـی رائّیـه اش بـا نـام مونـس األبـرار در  2� تحفـة األخیـار و 

امیرالمؤمنیـن؟ع؟ . مـدح 

را  کتـاب  »ایـن  گویـد:   ]145/4[ الجّنـات  روضـات  ـِف 
ّ
مؤل حکمـت.  الّداریـن در  بهجـة   �3

دیـده ام.« تازگی هـا  همیـن 

اّیهـا  الّسـالم علیـک  ایـن جملـه در تشـّهد:  کـردن  تـرک  الّسـالمّیه در موضـوِع  الّرسـالة   �4

الّنبـی.

5� األربعین فی فضائل امیرالمؤمنین و امامة األئّمة المعصومین�

گردد. 1. این اجازه نامه در إجازات البحار )ص164 ]129/110[( یافت 

2. مستدرک الوسائل: 421/3�
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کتابی شامل همۀ مباحث اصول فقه و اصول دین با نام حّجة اإلسالم�  .6

7� الفوائد الّدینّیه فی الّرّد علی الحکماء و الّصوفّیه�

8� حکمة العارفین فی رّد ُشَبه المخالفین�

9� تنبیه الّراقدین در موعظه؛ چاپ شده.

10� رسالة فی خلل الّصالة به زبان فارسی.

11� حّق الیقین فی معرفة اصول الّدین�

12� منهاج العارفین که شرح رباعّیات او است.

13� فرحة الّدارین در موضوع عدالت.

14� رساله ای در بارۀ نماز شب.

15� رساله ای در زمینۀ ذکرها.

16� شرح تهذیب الحدیث�

17� رساله ای در بارۀ واجبات.

18� رسالة فی الرضاع�

19� مفتاح العداله�

20� رسالة الجمعه�

21� سفینة الّنجاة�

یـم در شـهر شـریف قـم، شـیخ اإلسـالم و امـام  کـه شـرح حالـش در دسـت دار شـیخمان 
کـه بـه سـال 1098 در همـان شـهر درگذشـت و در فاصلـه ای  گاه  جمعـه و جماعـت بـود تـا آن 

ک سـپرده شـد. نزدیـک پشـت مرقـد زکرّیـا بـن آدم قمـی _ تربتـش پـاک بـاد! _ بـه خـا

از سروده های فارسی او است:
گفتۀ مصطفی امام است سه چار از 

که امام است چهار گویی  از روِی چه 

گر سه چار حق را ناچار نشناسی ا

)424(
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گشت دچار1 خواهی به عذاب ایزدی 

گر خواهی دلیل رفعت شأن علی ا

گوش خویشتن می دار کلم دمی  به این 

چو خواست مادرش از بهر زادنش جایی

درون خانۀ خاصش بداد جا سّتار

پس آن مطّهره با احترام داخل شد

در آن مقام مقّدس بزاد مریم وار

که آید پس از چهارم روز برون چو خواست 

که نامش برو علی بگذار ندا شنید 

فدای نام چنین زاده ای ُبَود جانم

گزینید یا اولی األبصار چنین امام 

از رباعّیات او است:

کعبۀ محّبت مهجور ای مانده ز 

افتاده ز راه مهر، صد منزل دور

با حّب عمر دم مزن از مهر نبی

کی جمع توان نمود با ظلمت، نور؟

همو را است:
به ما رسیده حدیث صحیح مصطفوی

که هست بعد پیمبر، امام، هشت و چهار

کسی نکرده ز اّمت بدین حدیث عمل

به غیر پیرو آل و ائّمۀ اطهار

نیز او را است:
گیر خبر ای طالب علم دین ز من 

ـف بـه جهـت تشـابه قافیـه، آن را در ردیـف ابیـات بعـد پنداشـته 
ّ
کـه ظاهـرًا جنـاب مؤل 1. ایـن سـروده از رباعّیـات او اسـت 

است.)م.(
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تا چند َدوی در به در ای خسته جگر؟

خود را برسان به شهر علم ای غافل

شو داخل آن شهر و لیکن از در

نیز سروده است:
گشت بر سر منبر نبی چو وارد ُخّم 

گفتۀ جّبار کرد علی را به  خلیفه 

نهاد بر سر او تاِج »وال من وااله«

ز اّمتش بگرفت از برای وی اقرار

که به بخبخ نمود تهنیتش و لیک آن 

بکرد از پی اقراِر خویشتن، انکار

فتاد بر سر حارث، ز غیب سنِگ قضا
گشت منکر نِصّ غدیر، آن غّدار1 چو 

از رباعّیات او است:
کن از دوری راه خویشتن یادی 

کن آماده ز بهر سفرت زادی 

از بی کسی مردن خود یاد آور

کن در ماتم خود نشین و فریادی 

نیز از او است:
کن یادی از دوری راه خویشتن 

کن زادی آماده ز بهر سفرت 

در راه طلب چه2 خفته ای ای غافل

که از قافله دور افتادی برخیز 

1. ایـن چهـار بیـت همـراه بـا دو بیـت پیش تـر: »بـه ما رسـیده ... « از همـان قصیده ای اسـت که ابیات دیگـرش پیش تر یاد 
شـد: »دلیل رفعت ... « اّما به تسـامح، پراکنده آمده اسـت.)م.(

2. در متن، »چو« آمده، ولی »چه« درست است. )ن.(
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گفته است: نیز 
برخیز! چه خفته ای؟ رفیقان رفتند

غافل چه نشسته ای؟ عزیزان رفتند

که جمله یاران عزیز خندان منشین 

گریان رفتند با سوز دل و دیدۀ 

همو سروده است:
ای بندۀ طول امل و حرص و حسد

که اعضای تو از هم ریزد فردا است 

که ز باد نخوت امروز ُپر است این سر 

ک لحد تا چشم زنی، ُبود ُپر از خا

و هم سروده است:
تا چشم زنی، رسیده وقت سفرت

که در جهان نماَند اثرت فرداست 

کی؟ بر روی زمین خرام و غفلت تا 

از زیر زمین مگر نباشد خبرت؟

گفته است: و هم 
گذر از وادی معصیت بیا زود 

کین مرحله را هست بسی خوف و خطر

کنم توبه پس از پیری ها که  گویی 

از مرگ جوانان مگرت نیست خبر؟

نیز سروده است:
سالک هوس عالم باال نکند

پابند َالم ز پای دل وا نکند

که ز یاد مرگ معمور شود هر دل 

حقد و حسد و حرص در او جا نکند
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و هم از او است:
گلشن دل چون بیشه خواهی نشود 

کن تو نهال حرص را از ریشه بر 

بر پای درخت امل و حرص و حسد

پیوسته ز یاد مرگ می زن تیشه

گفته است: و هم 
کیمیای اصغر ای طالب سیم و 

کبر کیمیای ا آموز ز من تو 

در بوتۀ یاد مرگ، خود را بگداز

ک دلت شود طلی احمر تا خا

در تقریظی بر »کتب اربعه«1 سروده است:
کتب اربعه چون جان باشد دین را 

این چار، چهار رکن ایمان باشد

کتاب هنگام جهاد نفس، این چار 

چار آینۀ صاحب عرفان باشد

گوید: کتاب ها  نیز در تقریظ بر همان 
که تو را غلط َروی، عادت و خوست ای آن 

که منزل رحمت اوست کن به رهی  رو 

کز وی هر سطر کتب اربعه  می خوان 

که راست می رود تا دِر دوست راهی است 

کلینـی؛ مـن ال یحضـره الفقیـه شـیخمان ابوجعفـر قّمـی؛ الّتهذیـب و نیـز اإلسـتبصار شـیخ  1. الکافـی شـیخمان ابوجعفـر 
الّطائفـه ابوجعفـر طوسـی.

)427(

324/11



91. قاضی جمال الّدین مّکی

91. قاضی جمال الّدین مّکی )درگذشته پس از 1012(

در برگرفتن هر توشه، تو یاوری نیکویی. تو موالیی نیکو برای همۀ بندگانی.

به هستی ام سوگند! صاحب بخشش و سلطه و سرور مردمان و یگانۀ پرستندگانی.

تا روز قیامت، میراث والیت به حق بر همۀ جهانیان، از آِن تو است.

به خاطر آن سخن پیامبر در غدیر خم ]به جّدت[: تو موالی هر مؤمن فرمانبرداری.

گروهــی بــا رغبــت پذیرفتــه و پــا پیش نهادنــد و رســتگار شــدند؛ و احمــق بــه اعتــراض پرداخــت 
کــرد.1 و در آن زیــاده روی 

نیز پیامبر فرمود: »بارخدایا! علی را دوست بدار و با دشمنش دشمنی ورز.

ــم  ــن و خشـ ــه لعـ ــمنانش را بـ ــف ورز و دشـ ــت خویـــش لطـ ــا رحمـ ــتارانش را بـ ــروان و دوسـ و پیـ
کـــن!«2 ــار  گرفتـ

گردن فراز را پس می بَرد.3 که پیشروان  و این شرافتی است واال و مجدی بلند و افتخاری 

کــه در معــراج، جبرئیــل بــه او نزدیــک شــد و فروتــر آمــد   تــو در صلــب پیامبــر بــودی آنــگاه 

و ]امروز[ در صف نبرد در جایگاه شمشیرزن هستی.
گفتی.4 پیشتر از آن هم در ]عالم ذر[ در هر وادی به ندای »ألست« خداوند پاسخ 

گمراهی در دشمنی اش  گونه آمده، ولی در سلوة الغریب، مصرع دوم چنین است: »و فرو رفته در  1. در سالفة العصراین 
کرد.« )ن.( یاده روی  ز

2. در سـلوة الغریـب ایـن گونـه آمـده، ولـی در سـالفة العصربـه جـای ایـن بیت، چنین آمده اسـت: »و آن کسـی را که ازروی 
سرکشـی پشـت کـرد و درونـش از عنـاد و کیـن پـاره پـاره بود، بـه لعن خویش ویژه سـاز.« )ن.(

که همین درست است. )ن.( 3. در متن، »یزیل« آمده، ولی در سالفة العصر، »یذیل« درج شده 

گونه آمده است: »و در هر انجمنی، خدای را فرمان بردی«. )ن.( 4. در سلوة الغریب، مصرع دوم این 
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کــه از آنهــا شــب های تــار روشــن  کــه در ســروری بــا تــو رقابــت می کنــد، از خصلت هــای تــو  کســی 

گاه و بی خبر است. می شود، ناآ
که بهره ای از فهم و دریافت ندارد.1 گردد، نادانی است  که در دانش خواهد همپای تو  و آن 

ــان دادن و آغازیــدن  ــگاه نخســت پای ــو در جای ــو در هــر فضــل شناخته شــده ای و ت ــو و تنهــا ت ت
هــر ماجرایــی.

آن کــه مجهــول و ناشــناخته اســت، جــز خانــدان تــو اســت و آن کــه بخیــل بــه یــاری رســانی 
ــت. ــو اس ــز ت ــت، ج اس

کــه ســلمت ]شایســته و[ وقــف تــو اســت؛ در حالــی که ســروده ها  پــس بمــان و در ســلمت بــاش! 
در ستایشــت رو به فزونی اســت.

)سالفة العصر: ص117؛ سلوة الغریب، هر دو از سّید علی خان مدنی(

پی نامۀ شعر
کــه بــرای ســّید بزرگــوار امیــر  شــاعرمان جمال الّدیــن ایــن ابیــات را در آغــاز نامــه ای آورده 

نصیرالّدیــن حســین بــن ابراهیــم بــن ســالم _ درگذشــته بــه ســال 1023 در طائــف و دفــن شــده 

در مّکــۀ مشــّرفه _ فرســتاده اســت. ایــن نامــه در موضــوع خویــش بدیــع و در فــّن نــگارش، رســا 

کنــدۀ واژگان  یدهــای پرا کــه بــه چینــش در آمــده و مروار گوهرهــای ســخن اســت  و همچــون 

ــر نصیرالّدیــن عمــوی  ــاد شــده اســت. امی کــه همــۀ آن در ســالفة العصــر )ص117-119( ی اســت 

ــوار ســّید احمــد  ــرادر جــّدش ســّید بزرگ ــِف ســالفة العصــر و ب
ّ
ــی، مؤل جــّد ســّید علی خــان مدن

گویــد: »جمال الّدیــن پیشــوایی فاضــل  ی )ســلوة الغریــب(   نظام الّدیــن بــوده اســت. خــود و

گفته انــد  ی غلبــه داشــت و  کــه زهــد و صــالح بــر و و مجتهــد و برجســته در ادبیــات عــرب بــود 

گریــزی، دســت بــه هیــچ درهــم و دینــاری نــزد. همــۀ کارهای  کــه از فــرط زهــد و پارســایی و دنیا

گــرد مــی آورد و چــون شــب فــرا می رســید، بــدان می نگریســت.  روزانــه اش را در نوشــته ای 

کار از خداونــد آمــرزش  گــر جــز ایــن بــود، از آن  گــر نیکــو بــود، خــدا را ســپاس می گفــت؛ و ا ا

می خواســت. هیــچ یــک از خدمتکارانــش را هرگــز در حــرم امــن االهــی تنبیــه نکــرد.«

کامی بدون هیچ دستاوردی سرگردان است.« )ن.( گونه آمده است: »در نا 1. در سلوة الغریب مصرع دوم این 
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شاعر
قاضـی جمال الّدیـن1 محّمـد بـن حسـن بـن دراز مّکـی از سـخن وران ادب و زبان گویای 

فضیلت و از پیشـوایان سـخن و زرشناسـان و صّرافان شـعر و نوابغ قاضیان بود.

سـّید )سـالفة العصر: ص107( از وی یاد نموده و او را چنین سـتوده اسـت: »او جماِل دانش 

گسـتردۀ دانش هـا و معـارف بـود و مـاه و خورشـیدش بـا  و معرفـت و سایه نشـین سـایۀ پایـدار و 

یـا و اقیانوسـش سرشـار از علـم بـود؛ پـس شـهرتش همـۀ آفـاق را بـه  فضـل و برتـری برآمدنـد و در

کنـده شـد و سـواران در بـردن خبـرش بـر  تسـخیر خـود درآورد و یـادش در همـه سـوی زمیـن پرا

یکدیگر پیشـی گرفتند و فضلش در هر سـرزمینی آشـکار و هویدا گشـت. از ادبی بهره داشـت 

گاهـی کنهـش را درنیافـت. مضامیـن در حصـار   کـه هیـچ چیره دسـتی بـر پـا نکـرده بـود و هیـچ آ

کشـید[ و مرکب هـای سـرکش برتـری ]در دانـش   و پنـاه دژهـای بالغـت را بـه زیـر آورد ]و بـه بنـد 

و ادب[ را آرام نمـود و مـوی پیشانی شـان را در چنـگ گرفـت. چـون قلـم بـه نثـر گشـاید، مروارید 

کنـد،  گـر زبـان بـه شـعر بـاز  کـه رشـته اش گسـیخته شـده، در برابـر آن چـه بهـا دارد؟ و ا کنـده  پرا

گونـۀ  کـه  کـه بـه رشـته در آمـده، در مقابـل آن چـه قـدر دارد؟ بـا خّطـی  گوهـر شـناخته شـده 

رخسـاری کـه مـو در آن برویـد را قـدر می کاهـد و دیگر اندام ها چـون زیبایِی آن خط را بینند، آن 

کم  را چشـمی زیبـا پندارنـد. هنگامـی کـه در زمـان حکمرانـی عثمانیـان بـه یمـن کوچ کـرد، حا

کـرد و او را بـه منصـب  آن سـرزمین هـر چـه را دوسـت می داشـت و می خواسـت، برایـش فراهـم 

کـم،  گشـت و بـا عنایـت آن حا گمـارد و نـور آرزویـش در آن جـا درخشـید و روشـن  قضـاوت 

همچنـان رخ زیبـای آرزوهـای نیکویـش را دیدار می کرد و از بوسـتان های وی گل های نیکویی 

که دوران آن امیر به سر آمد و پس از وی، یمن به فساد  گاه  و احسان می چید. چنین بود تا آن 

گشـت. پـس او نیـز بـه وطـن و خاندانـش بازگشـت و پـس از آسـانی و همـواری  و ویرانـی دچـار 

زندگـی بـه ناهمـواری و سـختی افتاد. همچنان که سـخنش در یکی از نامه هایـش ازاین واقعه 

1. در خالصة األثر ]420/3[ چنین آمده؛ اّما در سالفة العصر ]ص107[ آمده است: »جمال الّدین بن محّمد.«
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 خبـر می دهـد: ›پـس از وفـات مرحـوم ِسنان پاشـا و سـپری شـدن دوران وی، از یمـن بازگشـتم 

اّمـا  برگزیـدم.  را  وطـن  در  اقامـت  دیـار،  آن  در  قضـاوت  منصـب  بـه  یافتـن  تشـّرف  پـی  در  و 

که از یادآوری آن چه در خزانۀ خیال نقش بسـته بود، و از اندیشـیدن آنچه در  خوشـایندم نبود 

کـه در ایـن بلـد حـرام ]=مّکـه[ بـه  لـوح ذهنـم حـک شـده بـود دسـت بـردارم. پـس بـر آن شـدم 

تدریـس پـردازم و پـس از پایـان یافتـن دوران قضـاوت ]در آن سـرزمین[ بـه آنچـه اذن داده شـود، 

مشـغول شـوم؛ چـرا کـه در آن »بلـد امیـن« اسـتادان بـه قدر کافـی نبودند تا این وظیفـه را به تمام 

کمـال انجـام دهنـد.‹ وی همچنـان در وطـن خویـش مانـد و ردای صبـر و شـکیبایی بـه تـن  و 

پوشید تا دوران حیاتش سرآمد و مایۀ زندگی اش پایان یافت.«

گفتـه: از  ی را در 13 صفحـه آورده و آن گاه  کافـی و وافـی از نثـر و سـپس سـّید بخشـی 

جملـه ایـن سـروده هایش، ایـن سـخن او در ابتـدای نامـه ای اسـت:
کــه در افــق، نمایــان  ــا اختــران تابــان  کشــیده شــده و ی گوهــر در رشــته  ــا  ایــن نظــم تــو اســت ی

گشته اند؟

ــرای باطــل  گشــته و ]ب ــا آن، اندیشــه از عقل هــا ســلب  ــه ب ک ــا جادویــی  ــو اســت ی ــار ت گفت ایــن 
کــردن جــادو[ ســورۀ فلــق می خواننــد؟

کشــیده، آن را بــا آب  کــه آن آهنگیــن صــدا بــا چشــمانی ســرمه  ایــن بیــان تــو اســت یــا بــاده ای 
آمیختــه اســت؟

گردن هر شکوهمندی از آن جلوه ای زیبا دارد. تاج هر پادشاه پرتوی از آن دارد و 

بــا شــکوفه های رخشــان، همچــون ســتارگان افــق در  گل هــای شــاداب  بوســتانی اســت از 
آراســتگی. و  تابندگــی 

کــه چاشــتگاه بــر درختــان انبــوه بعــد از بــارش ابــر پــر بــاران نغمــه  کلماتنــد  کبوتــران  اینــان 
می خواننــد.

گل  هــر  و  گوهــر درخشــان  هــر  آن  کــه در  بوســتان های بهشــتی،  اســت همچــون  نامــه ای 
شــود. یافــت  خوش بــو 

کاغذ. گویا الف های خمیده اش شاخه های درخت بان هستند بر دست های 

کــه بــر شــاخه ها  کبوترانــی  گویــا همزه هایــش بــر منبرهــا بــاال رفتــه و آواز می خواننــد، هماننــد  و 

از ســوزدل نالــه برآورده انــد.
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ــد  ــد را می کاهن ــدر مرواری ــه ق ک ــد  ــه لبخندن ــوده ب گش ــای  ــب و دندان ه ــون ل ــش همچ میم های
گــردن می درخشــند. ــر  کــه ب آنــگاه 

کاغذش از پنبه، مانند سپیدای صبح است و مرّکبش همچون سیاهی شب تاریک.

شــگفتا از ایــن نامــه کــه آن را چــون معجــزه ای فرســتادی کــه بلغتــش اّدعــای فرقه هــای گمــراه را 
باطل می سازد.1

که ما را به روشن ترین راه، هدایت نمود! ای پادشاه همۀ ادیبان؛ و ای پیشوایی 

ــرد 
َ

گ کنــد و در مســابقه بــه  کــه بــا آنچــه فکــرت در آرایه هــای بیــان ریختــه همــاوردی  کیســت 
تــو رســد؟ 

کــه بــزرگان عرصــۀ تحقیــق بــه آشــفتگی   تــو پیشــتاز میــدان مســابقۀ علــوم هســتی، آن گاه 
و پریشانی افتند.

گفتــار تیــز  گزاردنــد، ای ســرور ســروران و خداونــد  همــۀ پیشــوایان فضیلــت پشــت ســرت نمــاز 
و برنــده!

کــه بــه دســت آوردی ســر تســلیم فــرود آورنــد و نیکــی و شــرافت اخلقــت  همگــی در برابــر آدابــی 
را تصدیــق نماینــد.

کوتــاه اســت و تــو در  کوتاهــی و تقصیــر، دســتم  کــه از روی  ]در ملمــت مــن[ شــتاب مــورز! 
ژرفایــی. دارای  احســان  و  عطابخشــی 

کــه ذات تــو را از ایــن همت هــای ]بلنــد[ آفریــد و منــزه اســت آفریــدگار ایــن  منــّزه اســت خدایــی 
انســان از خــون بســته. 

ــروردگارم  ــه پ ــز! ب ــد. هرگ ــوان دی ــدی ت ــدگان همانن ــان آفری ــما را در می ــا ش ــتم آی کاش می دانس
ــان فرشــتگان. ــه در می ســوگند؛ و ن

کشــیده شــده را برایــت  ــه رشــته  گوهــای ب ــا  ــراش نیســت ت گوهــر ت کــه اندیشــه ام  معــذورم دار 
ــم. بتراش

کــه شــهاب ها را بــرای انشــای  ســلمت وبرقــرار و بــر بلنــدای بزرگــی  ســرفراز بمــان؛ واالیــی ای 
ایــن نامــه بــه زیــر می کشــند و چیــزی بــازش نمــی دارد.

کـه زمینۀ  و هـم ایـن سـروده اش در خطـاب بـه یکـی از بـزرگان روزگارش در پـی ماجرایـی 

ـــه اصـــالح  ـــر همیـــن پای کـــه همیـــن درســـت اســـت و ترجمـــه ب 1. در متـــن، »وّدت« آمـــده، ولـــی در مصـــدر »رّدت« درج شـــده 
شـــد. )ن.(
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این سخن را فراهم آورده بود:
خواســته و آرزو و مــراد بــرآورده شــد و مخالفــان در برابــر شــکوه تــو بــه ناتوانــی و درماندگــی دچــار 

شدند.

کــه شــیران و ســتیزندگی از پیــکار بــا  خداونــد، دلیــران را در آســتانت بــه ســجده آورد؛ دلیرانــی 

آنهــا پرهیــز می کننــد.

کردند. که در بلندای مجد ستون هایی بر افراشته بودند، برای تو خوار  کانت مردمی را  نیا

گاه از روی انقیـــاد  گاه پیشـــتازانه و  ـــد؛  ـــه ســـویت آمدن ســـپس ایشـــان، خواســـته و ناخواســـته، ب

کـــراه. و ا

کســی در  گســترده شــود، در میــان شــهاب ها می درخشــی و  چــون َمســند ریاســت بــرای تــو 

واالیی هایــت بــه تــو نرســد.

تو را از هیچ مصیبت و حادثه ای پروا نیست، حّتی آن حادثه، فرو افتادن هفت آسمان باشد؛

در طلب هر بزرگی که دست یافتنی نیست و دسترسی به آن دشوار و بندگان به آن نرسیده اند؛ 

بی خوابی می کشی.

گــر دالوری خریــدار آن باشــد، بایــد جــان خــود را مرَکــب ســازد و بی خوابــی را راه و جســم را  ا

ــه. توش

کــه از دل و جــان  گیــرد، بــه آرزویــش رســد و هــر  کــف  هرکــه جــان و دِل خویــش را بــا ســخاوت در 

کنــد، از آن بــاز داشــته شــود.  دریــغ 

جــز بــا ]شمشــیر و[ نیزه هــا، نتــوان بــه بزرگــی رســید. و انســان جامــد و بــی حرکــت، جامــۀ 

ســتایش بــه تــن نکنــد.

گفتــار و رفتــاری و نیــز وفادارتریــن در پیمــان و آن کــه از او طلــب جــود  تــو ســتوده ترین مــردم در 

کننــد. و عطــا 

که برای دیگران بر پا نشود! که با سختکوشی اش به شأن و مقامی رسیده  ای شهابی 

َکنــه  کــه میــان ســبیلش  کــودِن ُپــر ســبیلی فاصلــه افکنــده  میــان مــن و دوســتم، درشــت خــوی 

می جنبــد!

گــر ]بــه جــای آن دوســت[ بــر مــا تیزهوشــی صائــب رأی فرمان روایــی می کــرد، ســوز دلــم خنــگ  ا

می شد!
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خ  کردنــد و عنــاد و لجاج شــان آنــان را بــه دوز از دیــن بــرون شــدگان، برتــری علــی را انــکار 

افکنــد.

کهــن اســت و خردمنــدان ]=شــیعیان علــی علیــه الســلم[ از ایــن  کــه ایــن رنــج و بــل  راســتی را 

ــد. ــل می بینن ــکار ب ان

زمام مردم را به دست بی سوادی دهند و از سخنور دانا بهره نبرند.

کارگزاران ما سرگشتگانند و بی مایگان همچنان رو به ازدیاد.

کــه هماننــدان مــرا پشــت ســر انــدازد؛ و آنچــه بــر مــن رفــت، برابــر عــادت  عــادت روزگار اســت 

روزگار اســت.

کــه خواهــد میــان مــن و قاضیــان، برتریــن را بیابــد، بگــو: اینــک ایــن تــو و ایــن ســنگ  بــه آن 

آتش زنــه!

گشــت، آنــان را  کســتر پدیــدار  گــر خا پــس از ســنگ آتــش زنــۀ آنــان آتشــی بــرای خــود برگیــر؛ یــا ا

فروگذار!

کــه از او طلــب جــود  کــه فــرق میــان درمانــدۀ در ســخن گویی و ســخنوری   وای بــر روزگاری 

کنند، شناخته نشود. و عطا 

کدامنــی میــان مایــی و دوســتی ات راســتین اســت، آن چــه از روزگار  کــه تــو بــا ایــن پا مــادام 

گــردد. بینــم، برایــم آســان اســت 

و هم این سروده اش:
که از ما دور است و اشکم در درازای زمان جاری است! سلم بر سرایی 

کــه ســفر دور و دراز مــا را از یکدیگــر جــدا ســاخت، و بــرای مــن نــزد شــما و نــه  گــران اســت  بــر مــا 

دیگــر آفریــدگان، جانــی اســت.

کــه در آن بــوی نرگــس وحشــی و درمنــۀ روییــده در زمیــن  هــرگاه از ســوی شــنزار نســیمی وزد 

همــوار باشــد.

کــه قلبــم از ایــن دوری در اشــتیاق   از شــما یــاد آورم و اشــک مژگانــم را بپوشــاند، حــال آن 

و زخم دار است.

کــه بــا ایــن درد در رفــت و آمــد  ک اســت  کــه بــا عشــق ســوزان و دردآور مــرا آهــی دردنــا در حالــی 

گفتــم. اســت، 
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کــه در نــاز و نعمــت بودیــم و دشــمنان از مــا دور بودنــد،  کــه روزگار اّیــام رفتــۀ مــا را  آیــا شــود 

بازگرداَنــد؟

گـردد. او  شـرح حـال شـاعرمان جمال الّدیـن در خالصـة األثـر محّبـی )420/3-427( یافـت 

ی جسـت و جـو نمودم و به  مطالـب سـالفة العصـر را آورده و گفتـه اسـت: »در بـارۀ زمـان وفات و

که او به سـال 1012 زنده بوده و پس از آن نیز چندان نزیسـته  آن دسـت نیافتم. فقط می دانیم 

ی را رحمت کند!« اسـت. خـدای تعالـی و



92. ابومحّمد بن شیخ صنعان

92. ابومحّمد بن شیخ صنعان

که نور جلل و عظمت ذات خداوند بر آن باریده است. نهج البلغه بوستانی است 

که آینۀ ذات خدا برای بینندگان به آن جل یافته است، یا حکمتی است قدسی 

که هدایتگر جهانیان به راه های نیکان است، که درخشیده، در حالی  یا نور عرفانی است 

که علم در آن تابیده، پس نور در آن موج می زند. یا دریای رحمت است 

کــه دریــای معــارف از  گشــته  کــه واژه هایــش از مرواریــدی شــاهوار ســیراب  خطبه هایــی اســت 

آبــش جــاری اســت.

کــه بــا درختانــی از  گل شــکفته و باغــی را نمــودار ســاخته اســت، بوســتانی  واژگانــش چــون 

اســت. شــده  دربرگرفتــه  توحیــد،  شــکوفه های 

که از فراز عرش خداوند نهرها جوشانده است. گویا چشمۀ یقین است 

که در خود دارد می درخشند. حکمت هایش همچون ستارگان از پرتو اسراری 

گویا برای شنوندگان مایۀ بصیرت و نور دیدگان است. کنار زده؛  بیانش پرده ها را 

کند. کتابی بی نیاز  که هر یک تو را از  کامل بینی  کوتاه جامع و  گفتارهای  و در آن، 

که سیاهی را از دل بزداید و قلب از آن، چون سپیدای روز است. واژه هایی 

کنار زده است. که پرده  گویا صبحی صادق  از چهرۀ مفاهیم مبهم، نقاب برگفته؛ 

کــه بــر فــراز  کمــال خردمنــدی و بزرگــواری، چنــان  کــه هــر یــک از آن مفاهیــم، عروســی اســت 

گــردن می کشــند. همــۀ فهم هــا 

کــه حّجــت اقــرار بــه برتــری آن  صاحبــان بلغــت از آوردن ماننــدش ناتواننــد و بــا بلغتــش 

ــت. ــده اس ــز افکن ــه عج ــه را ب ــت، هم اس
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کلمــات صــادر شــده از دانــش خداونــد )=قــرآن( آن  کــه  کنــی، بینــی  گفتــارش تأّمــل  چــون در 
کــرده اســت. را بازگــو 

کشتی های دانش از موج آن در حرکت اند. که از حقیقت سرشار است و  و دریایی بنگری 

کــه چــون بارانــی رگبــاری همــۀ مردمــان را نصیــب  گیــر  کــه آن  جــا احســانی اســت فرا و بنگــری 
گیرد. فرا 

کــه بــر همــۀ  گذشــت و بخشــندگی در عیــن قــدرت  کــه آن جــا عفــوی اســت از روی  و بنگــری 
کــم اســت. تقدیرهــا حا

کبریای خداوند یگانۀ قّهار. که آنجا تقدیری است همگام با  و بنگری 

ــا ذات خــدا  تقدیــر آن کــه در صفــات و ویژگی هایــش _ چنانکــه در روایــات آمــده _ درآمیختــۀ ب
است.1

گنجینه های اسرار است. گشایندۀ  که چراغ نور خدا و چراغدان هدایت و  همو 

همتــای  همچــون  پرســتید  را  خــدا  کــه  ایمان آورنــده  نخســتین  و  رســول  همتــای  همــان 
برگزیــده اش.

که خداوند دین پیامبرش را با وی برپا داشت و نعمتش را بر نیکان تمام ساخت.2 همو 

شاعر
او در  تألیـف سـّید رضـی بـه خـّط  البالغـۀ  نهـج  از  بـن شـیخ صنعـان؛ نسـخه ای  ابومحّمـد 

را  آن   1072 سـال  در  کـه  شـود  یافـت   3085 شـمارۀ  بـا  تهـران  سپهسـاالر  مدرسـۀ  کتابخانـۀ 

کـه تقریـظ نهـج البالغـه اسـت، بر پشـت آن و بـه خط سـراینده اش ابو  نگاشـته اسـت. ایـن شـعر 

یـخ حیاتـش بـه چیـزی دسـت نیافتـم؛ اّمـا همیـن شـعر از قـدرت  محمـد، موجـود اسـت. از تار

کشـیدن و پیشـگامی اش در میدان ادب و نیز هواداری  ی در شـاعری و مهارتش در به نظم  و

ک امیرالمؤمنیـن؟ع؟ حکایـت می کنـد. مخلصانـه اش از امـام پـا

1. اشـاره بـه روایتـی کـه ابوُنَعیـم )حلیـة األولیـاء: 68/1( بـه گونـۀ مرفـوع آورده اسـت: »علـی را دشـنام مدهید؛ کـه او ]گویی[
درآمیختـۀ با ذات خدا اسـت.«

گشـت؛ چنان  کملت ... « که روز غدیر در شـأن علی امیرالمؤمنین نازل  2. اشـاره اسـت به سـخن خدای تعالی: »الیوم أ
کـه بـه تفصیـل در همین کتاب )230/1-238( پیرامونش سـخن گفتیم.
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93. شیخمان حّر عاملی

93. شیخمان حّر عاملی )ز.1033؛ د.1104(

که انبیا به آن توّسل جسته اند؟ اوصیاء چگونه توانند به مجد و شکوه تو دست یابند 

هیچ آفریده ای را جز پیامبر و دو سبط سعادتمندش چنین واالیی ای نیست.

کــه بعــد از خوشــی و آســایش، ســختی   حضــرت آدم از شــما فریادرســی خواســت، از آن پــس 

و ناخوشی به او رسید.

گشت. که در زمین تنها و غریب افتاد و همسرش حّوا از او دور  همان روز 

گریه است. کوشش عاشق غمگین  گریست و نهایت  و بر آن چه از او سرزده بود، با پشیمانی 

شــرافت  را  کلمــات  آن  شــما،  یــاد  از  نام هایــی  کــه  گرفــت  فرا کلماتــی  پــروردگارش  از  پــس 
بــود.1 بخشــیده 

گر یادکردتان نبود، دعایش مستجاب نمی شد. گشت و ا پس دعای او مستجاب 

نیز یعقوب در آن بل به شما پناه برد، پس آن بل از میان رفت.

گشت و نعمت بر او تمام شد. سپس پیراهن یوسف نزدش آمد و دوباره بینا 

ع و دعا و ِشکوه بری بود. و ابراهیم خلیل را به وسیلۀ شما به درگاه پروردگارش، تضر

گزند نرساند. کافران او را در آتش افکندند، پس این افکندن، پیکرش را  گروه  که  گاه  آن 

گزند و ستم بیند؟ که خلیل پس از مهر و محبت و پناه آوردن به شما،  مگر می شود 

نیــز یونــس از شــما فریادرســی خواســت و نــوح نیــز چنیــن نمــود، وقتــی آب بــاال آمــد و رنــج 

گرفــت. شــّدت 

یافتـۀ آدم از خـدا، نام هـای پنـج تـن بـود. از اصـل مطلـب در ایـن آیـه  کـه کلمـات در 1. اشـاره دارد بـه آن چـه پیشـتر گفتیـم 
سـخن رفتـه اسـت: »فتلّقـی آدم مـن رّبـه کلمـات فتـاب علیـه.« بنگریـد بـه: همیـن کتـاب: 299/7�
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گشت. اّیوب به نام های شما توّسل جست و رنج ها و بلها به سبب نام های شما از او زائل 

کرده اند! که دوست و دشمن آن را روایت  چه سیادت دست نیافتنی و واالیی! 

کمتریِن آن قرار دارند. که پروین و جوزا در بلندی، پایین تر از  علی را مجدی است 

کمال و رأفت و شرم است. او عین فضل و عصمت و وفا و 

چه بســیار ســروری که وی بدان دســت یافت که شــعر و نثر هرگز به ژرفای بلندایش نرسد.

»َعلیا« و واالیی نیز از همین حروف نام او ترکیب یافته است: عین و الم و یاء.

که درخششی داشت. نور محمد و علی در نور آدم بود 

چــون علــی علیــه الســلم بــه شــکل نــور و روشــنایی پدیــدار شــد، خداونــد هرگونــه عهــد و پیمانــی 

را بــرای او ســتاند.

گردن دارند؟ که همۀ پیامبران عهد و والیت او را بر  کدام فخر همچون افتخار او است 

کینۀ علی باشد. که در دلش  با او می توان منافق را شناخت آن گاه 

ک زاده  بــه هســتی ام ســوگند! بــه اهــل بصیــرت، از همــان آغــز کودکــی، ســعید بودن افــراد ]که پــا

و دوســتار علــی هســتند[ مخفــی نمی مانــد.

کیزه زاد و والدتش را هیچ آلودگی ]زایمان[ نیالود. ک و پا مادرش او را پا

کمک[ نزدیک نگشت. کعبۀ شریف او را زاد و هیچ زنی به مادرش ]برای  در 

کرانه هایش و آسمان از آن روشن شد. که زمین و  از او نوری تابید 

گشت. کی دین  همچون برادرش، پیامبر، والدتش مایۀ شادمانی و تابنا

کرد! که از چهره اش شادابی درخشنانی تجّلی  وه! چه مولود سعیدی 

که حّد و پایانی ندارد. پس خجسته باد بر فاطمه سعادت مادری چنین فرزندی؛ سعادتی 

بلکه بدون شک و تردید، این شادباش از آِن دین اسلم است.

گوید: که  تا آن جا 
ــد.  ــا نرس ــه آنه ــمارش ب ــۀ[ ش ــز ]اندیش ــه هرگ ک ــیده  ــح رس ــخنان صری ــی س ــارۀ عل ــر در ب از پیامب

کرده انــد. در بــارۀ او فرمــود: »وی ولــّی و وصــّی و وارث مــن اســت.« دانشــوران چنیــن روایــت 

که خویشاوندان هیچ پیامبری دارایی او را ارث نمی برند. کرده اید  اّما شمایان اّدعا 

)440(

333/11



487 93� شیخمان حّر عاملی

کــه پیامبــر موالیــش بــوده؛ پــس بایــد هــوای نفــس  کــس اســت  بــه تصریــح او، علــی مــوالی هــر 

کــرد. و جــدال را رهــا 
که در خبرهای متواتر آمده است.1 و سپس دعایی مستجاب نمود 

گوید: در همین قصیده 
ای علی بن ابی طالب! از میان آفریدگان بزرگی ها همه به تو پایان یابد.

کمال و سیادت و مجد و افتخار از تو آغاز شود. و نیز 

ک امینت، راهنمای مردمان تویی. گر آفریدگان بدانند، پس از برادر پا ا

کــه از جانــب خداونــد اســت، اقتــدای بــه تــو بــر مردمــان  برپایــۀ ســخن های صریــح پیامبــر 
گوشــی شــنوا دارد. کــه  کجــا اســت آن  واجــب اســت. 

گشت؟ کسی جز تو از میان همۀ بشر  سپس آیا در روز غدیر والیت از آِن 

کســی از میــان صحابــه  کــه پیامبــر درگذشــت، تــو در واالیــی پیشــوای همــگان بــودی و  آن روز 

بــا تــو برابــر نبــود.

که 453 بیت دارد. تا پایان قصیده 

کـه هـر یـک  و نیـر در مـدح امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـه تعـداد حـروف الفبـا 29 قصیـده دارد 

کـه آغـاز و پایـان هـر بیـت، بـا  شـامل 29 بیـت اسـت. ایـن قصیده هـا دارای بافتـی ویـژه اسـت 

ی ایـن قصیده ها را »مهـور الحور«  یـک حـرف مشـخص، شـروع شـده و بـدان ختـم می شـود. و

گویـد: نامیـده و تمامشـان در مـدح امیرالمؤمنیـن اسـت. در ایـن قصیـده 
کــس از ســتمش  کــس امیــد نتوانــی داشــت؛و هیــچ  کــه در آن، بــه یــاری  ایــن اســت عشــق 

کنــی. نجاتــت ندهــد تــا آهنــگ وی 

کســی طعــم  گــر آن نبــود،  کــه جــز آن، چیــزی عاشــقان را نابــود نمی ســازد و ا ایــن اســت مــرگ 
مــرگ را نمی چشــید.

گفته است: که  تا آن جا 
ــود،  ــر نب گ ــه ا ک ــی  کس ــر  ــه مه ــا را ب ــای م ــه قلب ه ک ــم  ــت می کنی ــان درخواس ــروردگار جهانی از پ

کنــد. آفریــدگان خلــق نمی شــدند هدایــت 

1. مقصود این فراز از سخن پیامبر است: »اللهّم وال من وااله وعاد من عاداه، وانصر من َنَصره واخذل من خذله.«. )ن.(
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کسی به واالترین مقامات پیامبران نرسد. که جز وی  گوهر یگانه ای  او است 

کرانه هــای آفــاق  گشــت و بــدری تمــام شــد و از چهــرۀ نورانــی اش،  کــه بالنــده  هللــی بــود 

گشــت. واالیــی، روشــن 

کــه خلــق  کــه هنگامــی  کســی  آن دو، عّلــت پیدایــش هســتی اند؛ یعنــی محّمــد و آن نخســتین 

گفــت. را بــه ایمــان فراخوانــد، او را لبیــک 

ــراز  ــه اش ف ــوی خان ــه س ــه ب ــد[ بلک ــرود آی ــا در آن ف ــود ]ت ــۀ او ب ــال خان ــه دنب ــتاره ب ــه س ک ــو  هم

کــه جایــگاه آن ســتاره، فروتــر از جایــگاه او اســت. رفــت؛ چــرا 

کمــال عطــا نمــود و بــرادر  کســی جــز او را بــه بــرادری برگزیــد و آنــگاه و او را  آیــا بهتریــِن پیامبــران 

خویش ســاخت.

کــه او را بــر همــۀ مردمــان والیــت  آیــا در روز غدیــر جانشــینی جــز وی را بــرای خــود برگزیــد تــا آنجــا 

؟ بخشید

گفــت: »علــی ولــّی شــما اســت و مــوالی هــر  کــه  گشــت، آنــگاه  هدایــت از ســخن پیامبــر آشــکار 

کــه مــن مــوالی اویــم.« کســی اســت 

کــه خداونــد تــو را از هــر آنچــه از آن  کــن و متــرس؛  کــه وحــی بــر او فــرود آمــد: »ابــلغ  آن جــا بــود 

بیم داری در امان نگاه می دارد.«

کــرده  کــه مصطفــی پــاره ای از فضــل وی را آشــکار ســاخت و آن چــه را از بیــم پنهــان  آن جــا بــود 

بــود، هویــدا نمــود.

کـه آغـاز و پایـان هـر بیـت، بـا یک حرف مشـخص شـروع شـده و بدان  و از قصیده هایـی 

ختم می شـود، این شـعر اسـت:
کــه دوســتی بــا قلــب، ســازگارتر اســت و پــرده دری بهتــر از عشق پوشــی  کــردم  کتمــان  عشــق را 

اســت.

ــرک  ــت، ش ــد محب ــه توحی ــا ب ــا م ــد؛ اّم ــگ نمودن ــد جن ــا قص ــا م ــال ب ــم س ــتان های ه آن نارپس

نمی ورزیــم.

ــه  ــا ب ــون م ــر، خ ــد مه ــتن پیون ــگاه داش ــن ن ــاس ای ــه پ ــه ب ک ــد  ــپاهیانی از پهلوانان ان ــان س ایش

دســت ایشــان ریختــه می شــود.
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در همان آورده است:
کــه تردیدگــران نتواننــد  کرامت هــای موالیــم وصــّی پیامبــر و فرزندانــش چنــان درخشــنده اســت 

نــورش را بپوشــانند.

ســخن مصطفــای پیامبــر حّجــت اســت. آیــا واالتــر و باالتــر از آن در شــریعت ســند و مدرکــی 

هســت؟

کــه علــی مــوالی همــگان اســت؛ اّمــا همیــن ســخن را  کنــد  کفایــت  ایــن ســخن وی در روز غدیــر 

فرامــوش و وانهــاده می شــود.

کــه بــاز هــم تردیــد  کیســت  کســی جــز او نیســت.  کــه ولــّی شــما  کــه در قــرآن آمــده  همان گونــه 

ورزد؟

کــه در آن حرکــت  کــه برتابــد، شــکوْه افــق ]و فلــک[ آن اســت  ســتارگان فضیلــت مرتضــی آنــگاه 

کــرده و راه می پیمایــد.

کـه آغـاز و پایـان هـر بیت با یک حرف مشـخص شـروع شـده و بدان  نیـز از قصیده هایـی 

ختم می شـود، این شـعر اسـت:
گردان! ای سارباِن ُحدی خواِن شتران! مرا از دیدار آن سرزمین خالی ]از دیار[ وابگذار و بازم 

کردنــد و قلبــم را از دوری آزردنــد و بــاران اشــکم  نشــانه های ســرزمین یــار، پیکــرم را زار و نــزار 

را جــاری ســاختند.

گوید: که  تا آنجا 
کــه بــا ســرورم، آن صاحــب ســیادت واال، آن شــکم َور مــوی رفتــۀ هــر دو  کــس نیســت  هیــچ 

کنــد. کمــال همــاوردی  پیشــانی، در 

گشت. که به رفعتی واالتر و بلندتر از قّلۀ بزرگی ویژه  همۀ فضیلت ها را در برداد، آنگاه 

شگفتا از کسی که در او تردید ورزد، حال آن که خبر و نّص تردیدناپذیر غدیر در رسیده است!

که فضلش را انکار یا تباه سازد! گاهانید. وای بر آن  پیامبر، فضل علی را به همۀ مردم آ

گشــتند. فکــر دانشــوران زیــرک نیــز از فهــم  فضیلت هایــش را شــمردند و در شــمردنش ناتــوان 
این فضیلت ها درماَند.1

گرداند! _ به خّط مبارک خودش برگرفتیم. ک  1. همۀ این ابیات را از دیوان وی _ خداوند روحش را تابنا
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شاعر
لـب بـن  وی محّمـد بـن حسـن بـن علـی بـن محّمدحسـین بـن عبدالّسـالم بـن عبدالُمّطَ

علـی بـن عبدالّرسـول بـن جعفر بن عبدَرّبه بـن عبداهلل بن مرتضی بن صدرالّدیـن بن نورالّدین 

بـن صـادق بـن حجـازی بـن عبدالواحـد بـن میـرزا شـمس الّدین بـن میـرزا حبیـب اهلل بـن علـی 

بـن معصـوم بـن موسـی بـن جعفـر بـن حسـن بـن فخرالّدیـن بـن عبدالّسـالم بـن حسـین بـن 

کیـر بـن  نورالّدیـن بـن محّمـد بـن علـی بـن یوسـف بـن مرتضـی بـن حجـازی بـن محّمـد بـن با

کـه در برابـر امـام شـهید سـبط پیامبـر _ سـام خـدا بـر  وی و یارانـش! _ در روز طـف شـهید  حـّر ریاحـی 

ک، بنیـان گزار شـرف بلندپایۀ این  شـد. ایـن حـّر شـهید در طـف در روز شـهادت امـام سـبط پا

خاندان گرامی اسـت؛ خاندانی که در میانشـان برجسـتگان دین، سـتون های مذهب شـیعه، 

زرشناسـان و صّراحـان شـیعه سـخن، پیشـوایان اندیشـه، نابغه هـای سـخنوری و نویسـندگی، 

چیره دسـتان فقـه، پیشـوایان حدیـث، صاحبـان فضـل و ادب، و زرگـران شـعر جـای دارنـد. 

کـه افتخاراتـش هرگـز از  نام آورتریـِن ایشـان در همـۀ ایـن فضیلت هـا، همیـن شـیخ مـا اسـت 

یـاد نـرود و روزگار حلقه هـای فـراوان فضلـش را نابـود نسـازد، پـس همـواره حلقه هـای فضلـش تا 

کـه خدمت هـای بایسـتۀ سپاسـش در میـان همـۀ امـت، دارای اثـر جاویـدان اسـت،  هنگامـی 

دهای پر حجمش اسـت که 
ّ
بـه هـم پیوسـته اند. بزرگ تریـن اثـر وی کتـاب وسـائل الّشـیعه با مجل

آسـیاب شـریعت بـر مـدار آن می چرخـد و مأخـذ بی همتـای فتـاوای عالمـان شـیعه بـه شـمار 

گرانمایۀ آن، تألیف شـیخمان، حجت االسـالم نوری  که مسـتدرِک پر حجم و  می آید. و آن گاه 

کـه ایـن دو در  گاه  کیفّیـت تقریبـًا ماننـد اصـل خـود اسـت و آن  کّمّیـت و هـم در  کـه هـم در 

یـا هسـتند کـه به هم رسـند و درهـم بیامیزند. بسـیاری از  کنـار هـم جـای گیرنـد، همچـون دو در

محّققـان فتـوی نمی دادنـد مگـر پـس از مراجعـه بـه ایـن هـر دو کتـاب. آری صاحبان اسـتنباط 

کـه سـند احادیـث ایـن دو اثـر را بررسـی کننـد. را رسـد 

کـه  از شـیخمان حـّر نمی یابیـد، مگـر آن  از فرهنگ نامه هـا شـرح حالـی  یـک  در هیـچ 

مـه صالـح، در 
ّ

بـرادرش، عال کنـده اسـت.  پرا آن  الشـیعه در  وسـائل  پربـارش،  کتـاب  سـتایش 
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تقریظ این اثر چه نیکو و خوب سروده است:
کتب دیگر بدان نمی رسند. که رتبه اش در دین بسی واال است و اخبار و  کتابی است  این 

همچــون خورشــید در آســمان قلب هــا، نــور هدایــت برافــروزد و حجاب هــا از پیــش چشــمانمان 

کنــار رود.

گمــراه نگــردد، بلکــه رتبــه  کــه رهــرو آن در رســیدن بــه جایــگاه واال   ایــن اســت راه هدایــت 

و مقام او را به باال برکشد.

گــر ایــن دیــن حــق اســت، پــس ایــن اثــر بــه درســتی، وســیله ای بایســتۀ پیــروی بــرای راه  ا

یافتــن بــه نهایــت درجــات واال اســت.

گوهـری بـر تـاج روزگار و سـپیدی ای بـر پیشـانی فضیلـت بـود. هـرگاه  شـیخ مـا همچـون 

کـه در هـر دیگـی، مالقـه ای دارد و بـه هـر فـّن و دانشـی،  یـد، می بینیـد  ژرفـای وجـودش را بکاو

ی پیکرۀ  گویـا و کـه سـخنان سـتایش آمیـز از وصـف او قاصـر اسـت؛  گاهـی داشـت؛ چنـدان  آ

کمـال اسـت. در جملـۀ آثـار یـا افتخـارات  کالبـد ادب گشـته و شـخصّیت برجسـتۀ  دانـش و 

بـه  نگاشـتنش  نیـز  و  بسـیار  دهـای 
ّ
مجل در  بیـت؟مهع؟  اهـل  امامـان  احادیـث  تدویـن  ی،  و

احـکام  گـردآوردن  و  یـاد  بـردن  بـاال  و  فضیلت هـا  یـج  ترو و  امامـت  اثبـات  در  ایشـان   خاطـر 

گردن آویزهـای شـعر در سـتایش ایشـان  کنـدۀ ایشـان و بـه رشـته در آوردن   و حکمت هـای پرا

یختـن شـمش های ]زریـن[ مـدح در بوتۀ سـتایش ایشـان اسـت. ایـن آثـار گران بهایش، نام   و ر

و یادی جاودان برای او رقم زده اند:

1� دیوان شعر در حدود 20000 بیت در مدح پیامبر؟ص؟ و امامان؟مهع؟ .

2� کشف الّتعمیة فی حکم الّتسمیه، در موضوِع به نام خواندِن امام عصر]؟ع؟[.

3� نزهة األسماع فی حکم اإلجماع، در بارۀ نماز جمعه.1

که بدان ها تصریح شده است. کارهای واجب و حرام  4� بدایة الهدایه، در 

1. برابـر بـا آنچـه در امـل اآلمـل و در شـرح حـال خـود مؤلـف آمـده، ایـن کتـاب دربـارۀ حکـم إجمـاع اسـت، نـه نمـاز جمعـه. 
شـیخ حّر، رسـالۀ دیگری در نماز جمعه دارد با عنوان »رسـالة الجمعه فی جواب َمن رّدَ ادلة الشـهید الثانی فی رسـالته 

فی الجمعـه«. )ن.(
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5. رساله ای با حدود 1000 حدیث در رّد صوفیان.

گروهی غیر از ایشان. 6. أمل اآلمل فی علماء جبل عامل. و نیز شرح حال 

 20000 از  بیـش  شـامل  و  ـد 
ّ
مجل دو  در  اثـر  ایـن  المعجـزات.  و  بالّنصـوص  الهـداة  إثبـات   �7

حدیث است.

کتاب وسائل الّشیعه است. 8 � تحریر وسائل الّشیعة و تحبیر مسائل الّشریعه که شرح 

گزیدۀ وسائل الّشیعه است. د و 
ّ
9� هدایة األّمة إلی أحکام األئّمه. این اثر در سه مجل

یخ زندگی پیامبر؟ص؟ و امامان؟مهع؟. 10� منظومه ای در تار

11� فهرست وسائل الّشیعه با نام »من ال یحضره اإلمام«.

12� الّصحیفة الّثانیة من أدعیة اإلمام علی بن الحسین؟مهع؟.

13� الفصول المهّمه فی أصول األئّمه.

14� اإلیقاظ من الهجعه بالبرهان علی الّرجعه.

15� الجواهر الّسنّیه فی األحادیث القدسّیه.

16� تنزیه المعصوم عن الّسهو و الّنسیان.

17� الفوائد الّطوسّیه، شامل حدود 10 رساله.

ّیه� غة المرو
ّ
18� العربّیة العلوّیه و الل

19� رساله ای در احوال صحابه.

20� رساله ای در تواتر قرآن.

کافر. 21� رساله ای در آفرینش 

22� رساله ای در ارث.

23� منظومه ای در زکات.

24� منظومه ای در هندسه.

25� رساله ای در علم رجال.

کتـاب خوانـد و دانـش آموخـت: پـدرش شـیخ حسـن بـن  کسـان  شـیخمان حـّر نـزد ایـن 
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علی )د.1062(؛ عمویش شـیخ محّمد بن علی )د.1081(؛ جّد مادری اش شـیخ عبدالّسـالم 

بـن محّمـد حـّر؛ دایـِی پـدرش شـیخ علـی بـن محمود عاملـی؛ شـیخ زین الّدین بـن محّمد بن 

ِف المعالم؛ شیخ حسین ظهیری؛ و دیگران.
ّ
حسن، مؤل

مه مجلسـی 
ّ

ی از طریق اجازه1، از ابوعبداهلل حسـین بن حسـن بن یونس عاملی و عال و

کـه خـود شـیخ حـّر در  کـه بـه او اجـازه داده؛ چنـان  کسـی اسـت  ی آخریـن  روایـت نمـوده و و

کرده است. گردانش به این امر تصریح  اجازه نامه ای به یکی از شا

شـیخ  مجلسـی2؛  مـه 
ّ

عال کرده انـد:  روایـت  او  از  اجـازه،  طریـق  از  کسـان  ایـن  نیـز 

محّمدفاضـل بـن محّمدمهـدی مشـهدی3؛ سـّید نورالّدیـن بـن سـّید نعمـت اهلل جزایـری بـه 

کـه در مسـتدرک الوسـائل )390/3(  سـال 1098؛ شـیخ محمـود بـن عبدالّسـالم بحرانـی، چنـان 

اسـت. آمـده 

او شـب جمعـه هشـتم رجـب سـال 1033 در روسـتای مشـغر4 زاده شـد و 40 سـال در 

میحـط خاندانـش مانـد و در ایـن مـّدت دو بـار حـج بـه جـا آورد. سـپس بـه عـراق سـفر نمـود و 

یـارت امـام ابوالحسـن الّرضـا؟ع؟ برایـش دسـت  کـرد. آن گاه، فرصـت ز یـارت  امامـان؟مهع؟ را ز

گـذارد و دو بـار  گزیـد و در ایـن مـّدت نیـز دو بـار حـج  ک سـکونت  داد و در همـان مشـهد پـا

یـارت نمـود. در همـان شـهر مشـهد، منصـب شـیخ اإلسـالمی و قضـاوت  امامـان عـراق را ز

ی عطـا شـد. و سـرانجام در 21 مـاه رمضـان سـال 1104 وفـات نمـود و در صحـن شـریف  بـه و

یارت  ک سـپرده شـد و آرامگاهـش معروف اسـت و ز کنـار مدرسـۀ میـرزا جعفـر، بـه خـا عتیـق، 

گرداَنـد! ک و ضریحـش را نورانـی  می شـود. خداونـد روانـش را پـا

کـه در بخـش إجـازات  1. وی بـه سـال 1051 بـه شـیخ حـّر اجـازه داده و نخسـتین اجـازه دهنـده بـه او بـوده اسـت؛ چنـان 
اسـت. آمـده   )]109/110[ )ص160  بحاراالنـوار 

2. این اجازه به سال 1085 بوده، در بحار األنوار )159/2 ]103/110[( یافت می گردد.

3. به تاریخ 1085؛ موجود در بخش إجازات بحاراالنوار )ص158 ]107/110[(�

4. یکی از روستاهای جبل عامل. ]بنگرید به: معجم البلدان: 134/5 )غ.([ ]در أمل اآلمل و معجم البلدان، »َمْشَغـرٰی« 
آمده و همین درست است. )ن.([ 
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کـه حرف هـای اّول و آخـر هـر دو مصـراع در همـۀ  از جملـۀ اشـعارش قصیـده ای اسـت 

ابیـات آن یکسـان اسـت:
گر از زیاده روی در ستایش بیم داری، پس به مدح آن سروران شریف پناه آور! ا

که از مراتب هزاران صاحب فخر، باالتر است. فخر هاشمیان و منافیان، برتری ای است 

گیرد. کفایتگر جاهالن است و فضلشان آفریدگان را در بر  دانش ایشان، شفابخش و 

کــه  ــا برهنــه، در فضیلــت برتــری یافتنــد؛ امــری  ــای پــوش  دار و چــه پ ــر همــۀ آدمیــان چــه پ ب

ــراف دارد. ــه آن اعت ــز ب ــمن نی دش

ع هایــش، بــا یــک حــرف اســت ایــن از  کــه آغــاز و پایــان همــۀ مصر ایــن چکامــه را دریــاب 

که هیچ شاعری، اینگونه قافیه نیاورده است. شگفتی های شعر است 

نیز از او است:
چه بســیار دور اندیشــانی که چشــم امیدی به جز خدا ندارند، آن گونه که بایســته است.

گمان ندارند. که  از این روی، رزق و روزی شان یکسره از جایی رسد 

نیز او را است:
گونه اش از روشنایی می درخشد، همچون رکن َحجر االسود. که  یاری است صاحب خال 

کعبۀ زیبایی است و نقابی از حریر ناب و زر دارد.

]با زیبایی خود[ همۀ مردان را دل برده و فریفته است، حّتی امام محّله و مسجد را.

کــه  کــه جاهــالن بــا دیدنــش بــه شــیدایی و سرگشــتگی افتادنــد؛ و نــه تنهــا جاهــالن،  چــه بســیار 

عاِلم مشــهد!

و هم سروده است:
گیر! کتفا مکن و عبادت خدا را یکسره در پیش  از دین به مرتبه های فرودست ا

کار بند! در مبارزه با نفس خود سخت بکوش و در راه رضایت خداوند همۀ توانت را به 

گفته است: ک  در ستایش عترت پا
که طال با ســفال به فخر پردازد. چه اندک با دیگران به نازیدن و فخر پردازند. حاشــا 

که »امامان ما بهتر از فالن و بهمان اند« ننگ و عار می دانم.  این سخن را 
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پیشی گرفتن ایشان بر  بکر  و عمرو، همانند پیشی گرفتن اسبی نجیب و تیزتک بر االغ است.

مرا در شعر، برتری و اقتداری است که در زبان زدی میان همۀ مردمان، از حد فراتر رفته است.

اّما هرگاه خواهم فروترین مرتبۀ واالیی ایشان را وصف کنم، در خود برتری و اقتداری نمی بینم.

کـه ایـن ابیـات  قصیـده ای 80 بیتـی و بـدون حـرف الـف در مـدح اهـل بیـت؟مهع؟ دارد 

از آن اسـت:
ولّی من علی است و چون من، دوستدار و مخلص و بندۀ بندۀ بندۀ اویم.

به هستی ات سوگند! در همۀ عمرم، دلم شیفتۀ محّبت او و پس از او، فرزندانش است.

ــتۀ  ــه هدایـــت شایسـ ــم بـ ــان دلـ ــا محّبـــت آنـ ــد و بـ ــۀ مننـ ــان قلـــب و نهایـــت آرزو و اندوختـ ایشـ

می رســـد. خویـــش 

گهوارۀ خویش. کوچک ساالنشان آفتاب  همۀ بزرگ ساالنشان خورشید منبرند و 

کریمشان باران سرزمین شان. هر دلیر ایشان شیر میدان نبردشان است و هر 

کار بســتم؛ و کســی چــون مــرا همیــن  بــا مدحــی پیراســته و رســا، همــۀ توانــم را در ســتایش او بــه 

گیــرد. کار  کــه همــۀ توانــش را بــه  بــس 

کــه بــر همــۀ  گاه مجــد و شــکوه او، اندیشــۀ خــود را بــه ســختی و رنــج انداختــم تــا حرفــی را  بــه 

کنــم. حــروف پیشــی دارد حــذف 

گوید: در قصیده ای 
من آزاده ام، اّما همچون بندۀ زنی جوان و نازک اندامم که آرام و قرار و وقار را از من ربوده است.

کنیزان، آزادگان را به بندگی می گیرد. هر زیبایی در زنان آزاده، بلکه در 

عشق به مجد و نکمین نگاران و اهل بیت، در قلبم قرار و آرامی ننهاده است.

بنگریـد بـه: أمـل اآلمـل: ص448 ]141/1[؛ بخـش إجـازات بحاراالنـوار: ص126 و 158 و 159 ]بحـار 

األنوار: 103/110 و 107-110[؛ سالفة العصر: ص367 ]ص359[؛ لؤلؤة البحرین؛ روضات الجّنات: ص544 

]96/7[؛ مسـتدرک الوسـائل: 390/3؛ سـفینة البحار: 242/1 ]147/2[؛ الفوائد الّرضوّیه: 473/2؛ شـهداء 

گروهـی از مـردان ایـن خانـدان ارجمنـد و برجسـتگان بـزرگ  کـه شـرح حـال  الفضیلـه: ص210 

خانـدان حـّر در آن آمده اسـت.
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ــع مــاه تمــام روشــنی بخششــان را  گذشــتی، ایشــان را بخــوان و مطل ــاران  ــر خانه هــای ی ــر ب گ ا

حاضر شو!

گشت. کردند و به واسطۀ آنها، تاریکی شب های تار، زدوده  ع  چه بسیار در آنجا طلو

گرفــت و آن خانه هــا ]= مدینــه[ از ایشــان خالــی مانــده و  کربــل بــا ایــن ســتارگان انــس  ســرزمین 

جــز اندکــی از  آنهــا در آنجــا باقــی نمانــده اســت.

کردند. پس به سوی شــان روان شــو و به آســتان زیارت شــونده اش  کربل غروب  آن ســتارگان در 

سلم ده!

ــا چهــره ای  کــه ب کشــتۀ ایــن ســرزمین  ــر  ــا دردمنــدی و ســوگ اشــک بیفشــان ب کــش ب ــر خا و ب

ک آلــود بــر آن تربــت افتــاد. خا

که خدای جّبار، فراوان تطهیرش نموده است! شگفتا از این قدسی 

که همواره فرشتگان در پیرامونش مشک و عبیرش می بویند! ک  شگفتا از این خا

کــه ســعادت بوســیدن تربــت قبرهایــش را یافتنــد، آن را در  کــه مردمــی  ک  شــگفتا بــه ایــن خــا

ــد. گرفته ان ــر  ب

کــه بنی امّیــه بــه امــر فرمانرواشــان  کســانی را در بــر دارد  کــه پیکــر حســین و دیگــر  ک  همــان خــا

خونشــان را ناجوانمردانــه ریختنــد.

و با شّر و خشونت خویش، اسلم را نابود ساختند و در تدبیرشان از شیطان فرمان بردند.

را پیــش  پــس  پــس آوردنــد و  کــه پیــش اســت،  را  را زیــن نهادنــد و آن  گمراهــی  و اســبان 

انداختنــد.
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کــه در حریــم الهــی بســته بودنــد از یــاد بردنــد و بــه ســخن صریــح پیامبــر  پیمان هــای پیشــین را 

هشدارگرشــان اعتنــا ننمودند.

گذشت. ای مردان! به فریاد رسید از آنچه در غدیر 

گشــته و ســرپیچیدند و بــه بــدکاری  کــرده، از راه دیــن منحــرف  کــه سرکشــی  گروهــی بودنــد  بــد 

شتافتند!

که 68 بیت است. تا پایان، قصیده 

شاعر
شــیخ احمــد بــن حاجــی بــالدی دانشــوری فاضــل و ادیــب و از شــاعران و ستایشــگران 

ی 1000 قصیــده در  کــه و گفتــه می شــود  کــه مرثیه هــای فــراوان داشــته اســت.  اهــل بیــت بــود 

گــرد آورده اســت. شــیخ لطــف اهلل  ــد 
ّ
ســوگ امــام شــهید ســبط پیامبــر، حســین؟ع؟ در دو مجل

بــه  کــه  کــرده  یــاد  خویــش  مجموعــۀ  در  را  حســینی  قصایــد  ایــن  از  پــاره ای  جد حفصــی 

نســخه  هایی از آن بــا خــّط خــودش دســت یافتیــم و آن چــه را آوردیــم، از آن برگرفته ایــم. او در 

ــِف أنــوار البدریــن بــوده اســت. در أنــوار البدریــن 
ّ
کان مؤل یــخ، دســتی بلنــد داشــت و از نیــا تار

ی در اوایــل ســدۀ دوازدهــم درگذشــته  ــۀ آن، و ــر پای کــه ب ی آمــده  ]ص166-167[ شــرح حــال و

است.
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کــه مهــْر آن را ســخت در  کنیــد  کاروان از میــان قبیلــۀ طــّی برگذشــتید، از قلبــی ســؤال  چــون بــا 

هــم پیچیــده اســت!

کدام سو رفتند. کردند، به  کوچ  که در شب  که ُحدی خوانان اشتران آنگاه  وگرنه، بپرسید 

کمان نبود. گر آن مژه ها تیر نبودند، ابروهاشان چون  ا

به جان پدرت ســوگند! من شــیفتۀ هند نیســتم و نه آن غزل که گفتم برای َمّی اســت.

و بــه زنــان زیبــا و خوش پســتان عشــق نــورزم1؛ بلکــه عشــق مــن تنهــا اســب خوش پیکــر و 

اصیــل اعوجــی2 باشــد.

که در تیزی چون عزم و ارادۀ من است. یا نیزه ای صیقلی و صاف و نرم، و یا نیزه ای3 

گشته ام. که از لهو دور  به اوقات خوش گذرانی شوق ندارم، به هنگامی 

گل های بوستان، چشمانم را به سوی خود نگرداندند، هر چند مطلوب و با طراوت شوند.

گوید: که  تا آن جا 
کشد، از باران همراه آن برق، غدیر ]پرآب[ شاپوری بینی. چون آذرخش بر دیار یار شمشیر 

گشته است. بر آن غدیر، غدیر اشک من از غم ایشان، چون دریایی موج زن جاری 

کــه یــادش  کــه مــرا بــه شــوق آن ســروری مــی آورد  کــه یــادش خوشــایند مــن اســت  همــان غدیــر 

تشــنگان را ســیراب می ســازد.

که همین درست است. )ن.( 1. در متن، »أهدی« درج شده ولی در نسمة الّسحر، »أهَوی« آمده 

2. صفت اسبان تیزرو و اصیل است. )ن.(

که همین درست است. )ن.(  3. در متن »أسمو« آمده، ولی در نسمة الّسحر »أسمر« درج شده 
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کــه پیامبــر برگزیــده در آن، والیــت خویــش را بــه ســرانجام رســاند و آن را بــر تــن  همــان غدیــر 

علــی پوشــاند.

و برای بیان این مطلب، در برابر مردمان به خطابه برخاست و آن روز، او را وصّی خود خواند.

که وا نهادند و پشت  گرانبها بر جای نهم...« این حدیثی است   ]و فرمود:[ »میان شما دو 

افکندند.

کشتن فرزندان او برّی نیست. هیچ یک از اهل سقیفه از جرم 

گرفت. که در غرّی ]=نجف[ جای  کسی هستند  آنان سبب ریختن خون زید و یحیی و آن 

گر ایشان شمشیر ستم را بر نکشیده و عهد نشکسته بودند، دیگر سرکشی نمی یافتی. ا

کـــه تشـــنه کامان را ســـیراب  ای پـــدر حســـن و حســـین! از تـــو امیـــد ســـیراب شـــدن از حوضـــی را دارم 

ــد؛ می کنـ
که در روز حشر برانگیخته می شوند، می آیی.1 کسانی  که در میان  آن هنگام 

شاعر2
سـّید شـمس األدب احمـد بـن احمـد بـن محّمـد حسـنی َاِنسـی3 یکـی از برجسـتگان و 

ادیبـان فاضـل یمـن بـود و بـا ایـن برجسـتگی همچنـان در یمن بـود تا آن گاه که امـام المهدی 

یلـع، جزیـره ای در ابتـدای حبشـه، تبعیـد  گرفـت و فرمـان داد تـا بـه ز لدیـن اهلل بـر او خشـم 

ی در همـان جـا حبـس بـود تـا بـه سـال 1119 درگذشـت. گـردد. و

که در آن، المؤّید باهلل محّمد بن متوّکل یمنی را می ستاید. 1. این چکامه را از نسمة الّسحر ]مج6/ج67/1[ برگرفتیم 

2. در البدر الّطالع شوکانی )36/1( پاره ای از شرح حال و آغازهای قصیده های مشهورش آمده است.)غ.(

گفتیم. 3. در شرح حال پدرش، سّید احمد، در بارۀ این واژه سخن 
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ُامیمــه در الَنْفــر1 از چهــرۀ خــود همچون ماه تمام و بلکه تابان تر از آن نقاب برگرفت.

بــه ســرزمین منــا درآمــد تــا جمــرات را ســنگ زنــد؛ اّمــا آن جــا قلب هــا را آمــاج آتــش عشــق 

ســاخت. ]خویــش[ 

پرستش و عبادت را پیشه ساخت تا پاداش اندوزد؛ اّما آیا قتل مهمان خدا پاداش دارد؟

گنــاه  گــر در پــی بــه دســت آوردن پــاداش بــود، پــس بدانــد بــا ایــن حــّج خویــش، چندیــن  ا

داد. انجــام 

کشت؛ چون سر بریدن حاجیان، چارپایان را. چشمانش حاجیان را 

کرده و ریخته است. که چشمانش چه خون هایی را هدر  تیر می افکَند و نمی داند 

که خود نداند. گونه ای  که دل را می شکافد، به  از مهر آن زیباروی خدای به فریادم رسد! 

کــه مــن نیــز عشــق را از یــاد بــرده ام. بــه  کــرده  گمــان  خــودش عشــق را از یــاد بــرده اســت و 

کعبــه و َحجــر االســود ســوگند! چنیــن نیســت. پــروردگار 

اما قلب من، قلب او نیست تا روزی او را از یاد برم، و نه حال و روز من، حال و روز او.

می گریم و چون نزد وی از آتش منع وصال و سوز جدایی شکایت بَرم، می خندد.

با این همه وفور دارایی ام، مرا ذّلت فقیران است و او را عّزت توانگران.

عشقش برای من تاب و توانی ننهاده، مگر برای نالیدن از اشتیاق و یاد جانسوز.

1. »نْفـر« در لغـت بـه معنـای کـوچ کـردن اسـت و در اصطـاح بـه معنـای کـوچ حاجیـان و سـرازیر شدنشـان از ِمنـٰی بـه مّکه 
اسـت. )ن.(
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هــرگاه در یــاد آیــد، بــر حــرارت اشــک دیــده ام می افزایــد، حــال آن کــه آب بایــد ســوز دل را خنــک 

کنــد. و ایــن آب، ســوز دلــم را فرومی نشــاند.

گمراهه رفته است. که قومش با شمشیر و نیزه پاسدار اویند، به  هرکه در پی آن زیباروی رود 

ــن او را از  ــد و م ــت می کن ــگار، مالم ــتِی آن ن ــرا در دوس ــفاهت م ــه از روی س ک ــی  کس ــیار  ــه بس چ

این سخن بیهوده و یاوه، باز می دارم. 

او  عشــق  بــه  مــرا  نکوهش هایــش  بــا  گویــا  می شــود؛  افــزوده  مــن  دل  ســوز  مالمتــش1  از 

. د نگیــز می ا بر

کـــه پایبنـــدی بـــه عشـــق، بـــه مـــن و منشـــم ســـزاوارتر اســـت از ننـــگ  همانـــا دروغ نمی گویـــم2 

خیانـــت.

ک، نسب می رسانم. که من به علِی پا که نَسب من از خیانت ابا دارد؛  هیهات؛ 

کــه بزرگــی و واالیــی را بــا تمامــی افتخــارات فرادســت  بــه آن بهتریــِن آدمیــان پــس از رســول؛ آن 

آورده است.

آن همتای پیامبر و همسر پارۀ تن او و امینش در نهان و آشکار.

گواهی داده اند. گر دشمنان رتبه اش را انکار ورزند، آیات قرآن به آن  ا

گذارد و نیز در نبرد ُاحد و بدر. کوشش های او را سپاس  نبرد ُحنین، 

کــه بــا دژهایــش بــه نبــرد پرداخــت: تــا تــو را از ماجــرای آن  در بــارۀ وی از خیبــر بپــرس، آن روز 
نبــرد و حقیقــت آن خبــر دهــد.

کنــد و آن را در ســرزمین خشــک و بــی آب  کســی دروازۀ خیبــر را بــا یــک دســت از جــای   چــه 
و علف افکند؟

کــه چــه  کــرد، بپــرس  کــه علــی علیــه الســالم آن را ]بــر مشــرکان[ تــالوت  گاه  از ســورۀ َبــراءت آن 
گردانــد. کــس برنــدۀ آن بــه مّکــه، ابوبکــر، را ]از میانــۀ راه[ بــاز 

کــه چــون پیامبــر هــم ســفره ای بــرای خــوردن آن از خداونــد طلــب  غ بریــان بپــرس  و از آن مــر
گاهــی پیشــین بــه ســویش شــتافت. کســی بــدون آ نمــود، چــه 

کســـی بازگشـــت تـــا نمـــاز عصـــر را در  کـــرد، بـــرای چـــه  کـــه چـــون غـــروب  و از خورشـــید بپـــرس 

ــد؟ وقتـــش بخوانـ

1. در متن، »سامته« آمده، ولی »مامته« درست است. )ن.(

ْکِذَبن« درست است. )ن.( َبن« آمده، ولی »ال أ ِ
ّ

2. در متن، »ال ُیکذ
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کردند، کافران قصد جان او  که چون جماعت سرکشان و  و از بستر احمد بپرس 

گزنــد  گرفــت تــا جــان وی را از  کســی در راه خــدا، بی هیــچ بیــم و هــراس، در آن بســتر جــای  چــه 
نگاه دارد.

که وی از فرازش بت ها را برای شکستن، به پایین انداخت؟ گاه  کعبۀ شریف بپرس، آن  و از 

بپرس که آن بهتریِن بشر، پیامبر، چه کسی را بر پشت خویش باال برد تا بت ها را در هم کوبد.

بــود  افتــاده  نالــه  و  آه  بــه  تشــنگی  از  خشــک  بیابانــی  در  چــون  کــه  بپــرس  مــردم  آن  از   و 
کسی آنها را سیراب نمود؟ و دستگیری خدا را طلب می کردند، چه 

کســـی آن را جابـــه جـــا  کـــه چـــه  کـــه نهـــر آبـــی از زیـــر آن جـــاری بـــود بپـــرس  و از ســـخرۀ ســـخت 
نمـــود؟

کســی بــه نبردشــان رفــت و مادرشــان را بــی هیــچ زشــتی  کــه چــه   و از پیمــان شــکنان بپــرس 
و سختی ای بدو رسد، بازگرداند؟

گمراهشان ساخت؛ گمراهی فرزند هند و رفیقش عمرو،  که  و از ستمگران بپرس، همانان 

کامــی و مصیبت زدگــی شکســت داد تــا بــا خدعه هــای نیرنــگ  کســی سپاهشــان را بــا تلــخ  چــه 
جــان بــه ســلمت دربردنــد.

کــن ســاخت،  کشتارشــان آنــان را ریشــه  کســی بــا  کــه چــه  و از آن بیــرون شــدگان از دیــن بپــرس 
کــه جــز ده تــن از آنــان نتوانســت از مــرگ بگریــزد؟ چنــدان 

که بزرگ ترین افتخار او است؛ چه کسی در آن، به والیت امر دست یافت؟ و از غدیر خم بپرس 

کــه پیامبــر بــا او و همســرش و دو فرزنــدش در برابــر آن جماعــت بــه مباهلــه  و بــه یــاد آور 
پرداخــت.

کند. کفایت  این آیه را برخوان: »و أنفسنا و أنفسکم«1که در همۀ روزگار افتخارش را 
کاسه های شیر و شراب!2 این ها همه افتخارات و مکارم هستند، نه 

او را در مدح امام امیرالمؤمنین؟ع؟ این سروده است که در دیوان خطی اش آمده است:
ای امیرالمؤمنین! جانم فدایت. ما را از شأن تو بسی شگفتی  است.

کردنــد و محــروم  گشــتند و رســتگار شــدند. تیره بختــان بــا تــو دشــمنی  ســعادتمندان دوســتار تــو 

کام گشــتند. و نــا

1. ]آل عمران/61[�

که به 61 بیت می رسد، از دیوان خّطی وی برگرفتیم. 2. این چکامه را 
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کار،  گــر مردمــان حقیقــت تــو را درمی یافتنــد، پیــش روی تــو ســجده می کردنــد و بــا ایــن  ا

ج نداده انــد. بــه خــر گشــاده دســتی 

گر حجاب برداشته شود، وجه اهلل ای. کنار رود، تو ید اهلل ای؛ و ا گر پرده  ا

کــه ابرهــا آن  کــه آفتابــی هســتی واالتــر از ایــن  از ]برخــی[ چشــم ها پنهــان مانــده ای، حــال آن 

را بپوشــانند.

کوری آن را نبیند، بر صبح عیبی نیست. گر صبح بدرخشد و  ا

ک، از َسِر سّری تو را ابوتراب خواند. محّمد، آن پیامبر نیک و پا

ک است با تو نسبتی است، و تو علت آفرینش اویی. که را از خا زیرا هر 

ک آفریده نمی شد. گر تو نبودی خا گر تو نبودی، آسمان آفریده نمی شد و ا ا

گروهی ثواب بینند. در روز قیامت، به خاطر تو و والی تو، برخی ِعقاب شوند و 

کرده اند. تورات موسی و انجیل زادۀ مریم و قرآن به روشنی فضل تو را بیان 

گفتند! که دعوت اینان را پاسخ  کرد و از آنان  که از دیرباز با تو دشمنی  شگفتا از آن 

گشــتند و از راه تــو بیــرون شــدند. آیــا راه درســت پنهــان  گــردان  بــه عهــد، از صــراط حــق روی 

شــده بــود،

یا در حقیقتی تردیدناپذیر شک نمودند؟ مگر در حّق آنگاه که آشکار شود، می توان تردید کرد؟

کسی جز تو را در خلفت نصیب و جایگاهی هست؟ آیا پس از غدیر خم 

گردن ها در برابرت خاضع نگشت؟ مگر تو را موالی ایشان قرار نداد و به رغم بدخواهان، 

پس از هاشــمیان با آن همه حســب و نســب ناب، هیچ کس در خلفت چشــم ندوخت؛

که بود و نبودشان یکسان است. پس دو قبیله تیم بن ُمّره و َعدّی چه بودند؟ همانان 

گر حّق تو را از روی تیره بختی انکار کردند، پس نزول عقاب بر ]سرکشان[ و تیره بختان است. ا

کــه علیــه تــو ســفاهت و نادانــی ورزیدنــد؛ و تــو چــون مــاه تمامــی  چــه بســیار خــرد مردمانــی 

کننــد. کــه ســگان بــر آن عوعــو  بــودی 

شاعر
صدرالّدیـن سـّید علی خـان مدنـی شـیرازی فرزنـد نظام الّدیـن احمد بـن محّمدمعصوم 

بـن احمـد نظام الّدیـن بـن ابراهیم بن سـالم بن مسـعود عمادالّدین بن محّمـد صدرالّدین بن 
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منصـور غیاث الّدیـن بـن محّمـد صدرالّدیـن بـن ابراهیـم شـرف اهلل بـن محّمـد صدرالّدین بن 

اسـحاق عّزالّدیـن بـن علـی ضیاءالّدیـن بن عربشـاه فخرالّدین بـن امیر عّزالّدیـن ابی المکارم 

بـن امیـر خطیرالّدیـن بـن حسـن شـرف الّدین ابی علـی بـن حسـین ابی جعفـر عزیـز بـن علـی 

یـد اعشـم1 ابی ابراهیـم بـن علـی بـن حسـین )ابی شـجاع زاهـد( بـن  ابوسـعید نصیبینـی بـن ز

)محّمـد( ابی جعفـر بـن علـی ابن حسـین بن جعفـر ابی عبداهلل بـن احمد نصیرالّدین سـّکین 

یـد شـهید ابـن امـام  نقیـب ابـن جعفـر ابی عبـداهلل شـاعر بـن محّمـد ابی جعفـر بـن محّمـد بـن ز

که دانش و شـرف و سـیادت، سـراپردۀ  سـّجاد زین العابدین؟ع؟ 2؛ از خاندانی بزرگوار اسـت 

یشـه و تنه  اش ثابت و شاخسـارانش  این خاندان را به پا داشـت؛ از اینان شـجره ای طّیبه که ر

کـه شـاخه هایش در اطـراف جهـان، از حجـاز  در آسـمان اسـت و در هـر زمانـی میـوه می دهـد 

یشـه کرده انـد. ایـن درخـت تـا امـروز نیـز میوه هـای رسـیده و پختـه بـار دهـد  تـا عـراق و ایـران، ر

کـه از ایـن خانـدان بـه شـیراز  و آن کـه بـه بـار و پختگـی اش بنگـرد، شـاد شـود. نخسـتین کسـی 

کـه شـیراز را بـه قصـد مّکـۀ معّظمـه  کسـی  کوچیـد، علـی ابوسـعید نصیبینـی بـود و نخسـتین 

کـه عمویش، امیـر نصیرالّدین  تـرک نمـود، سـّید محّمدمعصـوم بـود. ایـن اّتفـاق پـس از آن بود 

کـه در سـلوة الغریـب سـّید علی خـان  کـه پـدر همسـرش بـود بـه مّکـه انتقـال یافـت؛ چنـان  حسـین 

آمده است.

شـاعرمان صدرالّدیـن از اندوخته هـای روزگار و از پدیده هـای نیـک همـۀ جهـان و در 

شـمار نوابـغ دنیـا بـود در هـر فنـی مهارت داشـت و هـر فضیلتـی را رایتی رهنما بـود. همۀ اّمت 

کـه از فضـل خیـره  کـه بـه کسـی چـون او مباهـات ورزد و بـه ویـژه شـیعیان را سـزد  را سـزا اسـت 

کـه از  یشـه دارش ُسـرور و ابتهـاج یابنـد. هـر  کرامـت ر ک و شـرافت واال و  کننـده و سـیادت پـا

یـا  نگاشـته  قلمـش  کـه  اسـت  کتاب هایـی  همـۀ  کـه  ی  و نبـوغ  سـوره های  و  برتـری  آیـات 

که لقبش اعثم است.[ د )ص463( خواهد آمد 
ّ
1. در شرح الّصحیفه )ص17( اغشم آمده است. ]در همین مجل

کلمـه را از مأخذهـای مـورد اعتمـاد بـدان  کتـاب سـلوة الغریـب تألیـف خـود وی برگرفتیـم و دو  2. ایـن نسـب نامه را از 
که پوشـیده  ی، افتادگی هایی اسـت  که در پرانتز آوردیم. در نسـب نامۀ موجود در شـرح الّصحیفه تألیف خود و افزودیم 

نیست.
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ی  که به پیشـوایی و گردد، چاره ای جز آن ندارد  گاه  گشـوده، آ که بدان زبان  سـروده ای اسـت 

یـد، آن را دربردارنـدۀ برهان  در ایـن قلمروهـا اقـرار کنـد. بـر هـر یـک از نتایـج قلـم او دسـت گذار

کتاب ها: این اّدعا و عهده دار اثبات آن می یابید. اینک نام آن 

یاض الّسـالکین فی شـرح الّصحیفة الکاملة الّسـّجادّیه. این کتابی اسـت ارزشـمند که علم  1� ر
از اطرافـش سـرازیر می شـود و فضیلـت از میـان دو جلدش می جوشـد؛ و یـا نهان خانه هایی از 
ـِف شـریف و بزرگـوار این اثر، بدان دسـت 

ّ
کـه هیـچ زیرکـی، جـز مؤل نکته هـای دقیـق و ظریـف 

نیافته است.

2� نغمـة األغـان فـی عشـرة اإلخـوان. ایـن اثـر منظومه ای اسـت که تمامی آن در کشـکول )چاپ 
شده در هند]67/1[( تألیِف شیخمان صاحِب الحدائق الناضره مندرج است.

کـه زنجیرۀ  ی در ایـن اثـر، بـه شـرح پنـج حدیـث پرداختـه  3� رسـالة فـی المسلسـلة باآلبـاء. و
یـاِن آن، پـدران او هسـتند؛ و آن را بـه سـال 1109 پایـان داده اسـت. راو

ی به حیدرآباد است. 4� سلوة الغریب و اسوة األدیب. این اثر رهاورد سفر و

5� أنوار الّربیع فی أنواع البدیع، در شرح قصیدۀ بدیعّیه اش.

6� الکلم الّطّیب و الغیث الّصّیب، در دعاهای روایت شده از معصومین؟مهع؟.

7� الحدائق الّندّیة فی شرح الّصمدّیه تألیف شیخمان بهایی�

کنده از ادب و نکته های ظریف است. 8 � ملحقات الّسالفه که آ

کوچک بر الّصمدّیه� 9� دو شرح متوّسط و 

10� رساله ای در بارۀ اشتباهات فیروزآبادی در القاموس�

11� موّضح الّرشاد فی شرح اإلرشاد، در نحو.

12� سالفة العصر در بارۀ ویژگی های نیکوی برجستگان روزگارش.

13� الّدرجات الّرفیعه فی طبقات الّشیعه�

14� الّتذکره فی الفوائد الّنادره�

15� المخالة فی المحاضرات.

348/11

)458(



507 96� سّید علی خان مدنی

16� الّزهره در نحو�

17� الّطراز در لغت�

18� دیوان شعر�

ی یافت نمی شـود؛ از جمله  البّته او دارای شـعرهای بسـیاری اسـت که در دیوان رایج و

که آغازش چنین اسـت: تخمیس قصیدۀ میمّیۀ شـرف الّدین بوصیری1، مشـهور به ُبرده، 
کــه در تاریــکای شــب، ســتاره می شــمری و ای نــزار تــن از شــوق   ای بی خــواِب شــبانگاهان 

و درد دوری!

که چشمانت چون باران، اشک می بارد. آیا از یادکرد جیران در ذی سلم است، از چیست 

که اشک جاری چشمانت را به خون درآمیخته ای؟

گرفـت. مهارتـش در  او دانـش را از جمعـی از برجسـتگان دیـن و سـتون های فضیلـت فرا

گـون بـه فراوانـی اسـتادانش که از ایشـان علم فرا گرفته و درس آموخته، اشـاره  دانش هـای گونا

بحرانـی  کمال الّدیـن  بـن  جعفـر  شـیخ  اسـتادش  می کنـد:  روایـت  کسـان  ایـن  از  ی  و دارد. 

ـِف بحـار األنـوار، از طریـق 
ّ
مـه مجلسـی مؤل

ّ
کـش سـّید نظام الّدیـن احمـد؛ عال )د.1091(2؛ پـدر پا

کـرده اسـت _ ؛ شـیخ علـی بـن فخرالّدیـن  مـه مجلسـی نیـز از او روایـت 
ّ

کـه عال اجـازه _ چنـان 

ِف معالم المعالم فرزند شهید ثانی )د.1104(�
ّ
محّمد بن شیخ حسن مؤل

محّمدصالـح  امیـر  بـن  محّمدحسـین  امیـر  سـّید  نموده انـد:  روایـت  او  از  اینـان  نیـز 

کـه در اإلجـازة الکبیره از   محّمدحسـین مّکـی، چنان 
ّ

خاتون آبـادی )د.1151(؛ شـیخ باقـر بـن مـال

سـّید جزایـری آمـده اسـت.

والدت و زیست وی
 سـّیدمان مدنـی شـب شـنبه 15 جمـادی األولـی بـه سـال 1052 در مدینـۀ منّوره زاده شـد 

1. ابوعبداهلل محّمد بن سعید )ز.608؛ د.697/696/694(�

کرده است. ِف الحدائق الناضره إ تاریخ وفات او را 1088 یاد 
ّ
2. شیخمان بحرانی مؤل
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گیـری دانش پرداخت تا به سـال 1068 بـه حیدرآباد هند مهاجرت نمود  و در همـان جـا بـه فرا

کـرد. چنـان که دانشـور هـم روزگارش  و در سـال 1081 در همـان جـا تألیـف سـالفة العصـر را آغـاز 

ی 48 سـال در هند ماند و تا سـال  در نسـمة الّسـحر فی من تشـّیع و شـعر ]مج8/ج397/2[ آورده، و

کـش درگذشـت، تحـت سرپرسـتی او بـود. در ایـن سـال بـه برهان پـور نـزد  کـه پـدر پا  1 1086

ی  یـب رفـت. سـلطان او را فرمانـده 1300 سـوار نمـود و لقـب »خـان« را بـه و سـلطان اورنگ ز

کـرد. چـون سـلطان بـه شـهر احمـد نگـر رفـت، سـّید را حافـظ امنیـت اورنگ آبـاد نمـود.  عطـا 

کـرد. آن گاه، رییـس دیـوان  کـم الهـور و حومـه  سـّید مّدتـی در ایـن شـهر مانـد و سـپس او را حا

کـرد. بـه سـال 1114 در  یاسـت را بـه مـدت دو سـال اشـغال  برهان پـور شـد و در آنجـا مسـند ر

اردوگاه پادشـاه هند بود و سـپس از مناصبش اسـتعفا داد و به حج رفت و مشـهد الّرضا؟ع؟ 

گشـت و دو سـال آن  کـرد و در روزگار سـلطان حسـین بـه سـال 1117 وارد اصفهـان  یـارت  را ز

کرد و در همان جا رحل اقامت افکند و پیشـوا  جا ماند. سـپس آنجا را به مقصد شـیراز ترک 

کـه در ذی القعـدة الحـرام سـال 1120  تـا آن  گشـت  و مـدّرس و دانشـور سـودبخش آن دیـار 

وفـات نمـود و در حـرم شـاه چراغ احمـد بـن امـام موسـی بـن جعفـر _ سـام اهلل علیـه _ کنـار جـّدش 

ّیـه، دفـن شـد. غیاث الّدیـن منصـور، صاحـب مدرسـۀ منصور

ی بـه سـال 1118 وفـات یافـت.« در سـفینة البحـار  یـاض العلمـاء ]367/3[ گویـد: »و ـِف ر
ّ
مؤل

مـا  اسـتادان  آنچـه  و  اسـت.  آمـده   1104 العربّیـه  غـة 
ّ
الل آداب  در  و  1119؛  وفاتـش  سـال   ]421/6[

کـرده آمدنش به  کـه تصریح  برگزیده انـد یعنـی سـال 1120 بـا ایـن سـخن مترجـم تأیید می شـود 

اصفهـان در سـال 1117 بـوده اسـت و شـیخ علـی حزیـن )الّتذکـره ]ص11[( گفته اسـت: »من دو 

ی را در اصفهان درک نمودم.« سال و

یاض العلمـاء ]363/3[؛  ی در ایـن مأخذهـا یافـت گردد: أمل اآلمـل ]176/2[؛ ر شـرح حـال و

نسـمة الّسـحر فـی مـن تشـّیع و شـعر )ج2 ]مـج8/ج357/2[(؛ الّتذکـره تألیـف شـیخ علـی حزیـن؛ الّسـوانح 

که اشتباه است. 1. شیخمان نوری )مستدرک الوسائل( این تاریخ را 1066 آورده 
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یـاض الجّنـه تألیـف زنـوزی؛ تتمیـم أمـل اآلمـل سـّید  تألیـف همـو؛ نشـوة الّسـالفه تألیـف ابن بشـاره ]19/1[؛ ر

ابن شـبانه؛ نجـوم الّسـماء )ص176(؛ روضـات الجّنـات )ص412(؛ مسـتدرک الوسـائل )386/3(؛ سـفینة 

ـۀ 
ّ
غـة العربّیـه )285/3( ]مـج643/14[؛ مجل

ّ
البحـار )245/2(؛ معجـم المطبوعـات )ص244(؛ آداب الل

ی  و سـروده های  از  بخشـی  ـه 
ّ
مجل همیـن  شـمارۀ  چندیـن  در  البّتـه   .)197/1( المرشـد  عراقـی 

منتشـر شـده اسـت.

امیرالمؤمنیـن؟ع؟  مـدح  در  او  چکامـۀ  ایـن  مدنـی،  شـاعرمان  درخشـان  شـعرهای  از 

از حّجـاج خانـۀ خـدا سـروده اسـت: گروهـی  بـا  بـه نجـف اشـرف  کـه هنـگام ورود  اسـت 
گشت. که دیدگان و دل ها از آن روشن  یارا! این بارگاهی است مقّدس 

کــه نشــانه هایش بــرای مــا نمایــان  گرانمایــۀ مــردم  ایــن جــا نجــف اشــرف اســت و بازگشــت گاه 

گشــته اند.

گرفته و از درخشش آن، تیرگی زدوده می شود. گنبد نقره فامش درخشیدن 

که نه مسجد االقصی به فضیلت آن رسید و نه بیت الَمْقِدس. بارگاه قدس است 

که فلک اطلس بدان نرسد. که در آنجا جای دارد، به جایگاهی رسیده  کس  به سبب آن 

گیرنــده در مــدار خویــش، همــه آرزو  شــهاب های شــب تــار و ســتارگان پنهــان شــونده و قــرار 

ــند. ک او باش ــا ــنگریزۀ خ ــه س ک ــد  دارن

گام هامان حسد برند. در شتافتن به سوی آستانش، سرهامان به 

ک و مقّدس! که جایگاهی اســت پا ک تربتش را بوســه ده؛  پس در آن بایســت و خا

ک و خجسته است! گوهر و تبارش یکسره پا که  و بگو: صلوات و سلم باد بر آن 

که از پرتو وی نور هدایت برگرفته می شود. آن خلیفۀ بزرگ خداوند 

آن جاِن پیامبر مصطفی احمد و همتای وی و سرور سرآمد.

آن بزرگ و سرور و آن دریا؛ دریا و خشکی بخشش و آن دانا و طبیب ماهر.

که شب ما از نورش ماْه  تاب و روزمان از پرتوش آفتاب تاب است. همو 

که دروغ نیست! به خداوند و آیاتش سوگند؛ سوگندی راست و نجات بخش 

که خاموشی نمی پذیرد. همانا علی بن ابی طالب چراغ گاه روشن دین خدا است 

همو است که خداوند خبرهای کتب آسمانی اش را به وی عطا فرموده واو نمایۀ آن ها است.

)461(
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که بلیا1 و هرمس2 به مانندش احاطه ندارند او بر دانشی احاطه دارد 

گــر او نبــود، نــه آســمان و نــه زمیــن و نــه آســایش و نــه ســختی ]و نــه خــوب و بــد[ آفریــده  ا

می شــد.

و نه خدای رحمان حضرت آدم را می بخشید و نه یونس از دل نهنگ نجات می یافت.

که شریعت های خدا به او پاس داشته می شود. این است امیرالمؤمنین 

کاسته شود. که نورش همچون صبح نه نهان ماَند و نه  او است حّجت خداوند 

گمراهی فروافتاده است. که در  کننده ای انکارش نکند، مگر آن  به خدا سوگند! هیچ انکار 

او است که بی هراس حق را آشکار می نمود، آن گاه که سخن گوی مردم لب به سخن نمی گشود.

گام  کــه قهرمــان نگاه بــان از  کــه اســب خویــش را در تنــور جنــگ فــرو می ُبــرد، آن هنــگام  او 

کشــد. ــرد، پایــش  نهــادن در میــدان نب

روز افتخار، جامۀ ارجمندش تقوا است، نه ٰطیَلسان ]=ردا[ دیبا و ُبْرُنس3.

که دیبا و سندس به آن رشک برند. از تقوا، در جامه ای فاخر می خرامد 

گنگ، خیرش را شکرگزارند! گویا و  که همگان، از  ای برگزیدۀ خدا 

گیرد. گناه خویش، روی به سوی تو آورده است تا با عفو الهی، آرامش  بنده ات وحشت زده از 

گرفتــه شــود یــا بــا چیــزی  کــه از چیــزی دل  دریــا و خشــکی را بــه ســوی تــو در می نــوردد، بــی آن 

گیــرد. آرام و انــس 

که او را می َبرد؛ گاه سوار بر شتر سخت و زورمند  گاه بر کشتی ای که همراه با آن، شناور است و 

که خارش را چون ریحان و نرگس می انگارد. به هر بیابانی 

که خرسند به آستان تو آمده؛ و هرکه به آستانت آید، نومید نگردد. گاه  تا آن 

که دعایم به تو می رسد. ای موالی آفریدگان! تو را می خوانم با این یقین 

که همواره پیکرم را می گزد، نجات بخش! پس مرا از مصیبت های روزگار 

1. نام حضرت خضر است. بنگرید به: کمال الّدین و تمام النعمه: ص292. )م.(

کســی  ــزد عبرانیــان، اخنــوخ؛ و او نخســتین  ــزد عــرب، ادریــس اســت و ن کــه ن 2. هرمس هــا ســه تــن هســتند: هرمــس اّول 
کتاب هــا و دانش هــا پرداخــت و خداونــد صحیفه هایــی را بــر وی نــازل فرمــود. هرمــس دوم پــس از طوفــان  کــه بــه  اســت 
می زیســت و در طــّب و فلســفه ســرآمد بــود. هرمــس ســوم در مصــر  و او نیــز پــس از طوفــان می زیســت و طبیــب و فیلســوف 

و دانشــمند بــود.

که در صدر اسالم بر سر می گذاشتند. )ن.( 3. کالهی بلند 
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گر به تو امید نداشتم، درهیچ منزل گاه و نشستن گاه، قرار و آرام نمی داشتم. ا

کاســتی نبیند؛ صلوات خدا بر تو ســروری که دوســتارش در دو جهان زیان و 

کند. که ُقمری در بوستان آواز بخواند و شاخساران خرامانش جلوه  مادام 

سخن سّید در بارۀ نسب خویش
کـه  کنـون  کـه ا گویـد: »نکتـه ای ارزشـمند در بـارۀ نسـب مـا وجـود دارد  وی در سـلوة الغریـب 

کنـم بـر پشـت یکـی از  کوتاهتریـن سـخن بـدان اشـاره  سـخن بـه اینجـا رسـید1 دوسـت دارم بـا 

کتاب هـای پـدرم بـه خـّط سـّید صدرالّدیـن محّمـد واعـظ بـن منصـور غیاث الّدیـن بـن محّمد 

یـاد شـده _ چنیـن  نَسـب مان  کـه در سـتون  _ جّدمـان  بـن منصـور غیاث الّدیـن  صدرالّدیـن 

یـد علـی بـن محّمـد2 خطیب ِحّمانـی3 بن جعفر ابی عبداهلل شـاعر _  خوانـدم: ›ابوالحسـن و ابوز

ایـن أبـو عبـداهلل شـاعر، یکی از اجـداد مـا اسـت _ جـّد مـن اسـت.‹ و او را در نسـب نامه بـه ایـن 

صورت وارد کرده اسـت: ›من صدرالّدین محّمد واعظ هسـتم، فرزند ناصرالّشـریعه منصور بن 

محّمـد صدرالّدیـن بـن منصـور غیاث الّدیـن بـن محّمـد بـن ابراهیم بـن محّمد بن اسـحاق بن 

علـی بـن عربشـاه بـن امیـر َانبـه بـن امیـری بـن حسـن بـن حسـین ُعَزیـزی بـن علـی نصیبینـی بن 

یـد اعثـم بـن علـی _ همیـن ِحّمانـی کـه یاد شـد _ بـن محّمد بن جعفـر بن احمد بـن محّمد بن  ز

محّمد بن زید شهید بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب؟مهع؟ .‹

ایـن سـخن او اسـت؛ اّمـا مـن گویـم: علـی بن محّمـد ِحّمانی در سـتون نسـب نامۀ ما قرار 

یـد شـهید می رسـد: علـی بـن محّمـد خطیب بـن جعفر  ی ایـن گونـه بـه ز نـدارد؛ بلکـه نسـب و

ید شـهید. ]ابی[4عبـداهلل شـاعر _ کـه از اجـداد مـا اسـت _ بـن محّمد بـن محّمد بن ز

کـه همیـن درسـت  1. در متـن،  »بأنجـز الـکالم الیهـا« آمـده، ولـی در سـلوة الغریـب، »حیـث انَجـّرَ الـکالم الیهـا« وجـود دارد 
گرفـت. )ن.( اسـت و ترجمـه برهمیـن پایـه صـورت 

کنیه داشته است. )ن.( 2. گویا ِحّمانی دو 

ی ابوحسین بوده است.[ کنیۀ و که  گذشت  کتاب )57/3-69( آوردیم. ]در آن جا  3. شرح حال وی را در همین 

که پیش تر آمد.)غ.( 4. این افزودگی از اصل سلسلۀ نسب است 
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آن چـه سـّید صدرالّدیـن را بدیـن اشـتباه افکنـده، تشـابه نام هـا اسـت؛ زیـرا جعفـر، جـّد 

سـّید علـی ِحّمانـی، بـه گمـان صدرالّدین فرزند احمد سـّکین شـمرده شـده، حـال آن که پدر 

کـه  کـه نـام فرزنـد او نیـز جعفـر بـوده، چنـان  احمـد سـّکین اسـت. منشـأ ایـن اشـتباه آن اسـت 

ید شـهید  کـه محّمـد بـن ز یافـت  در نسـب نامه گذشـت. ایـن مطلـب را از ایـن جـا می تـوان در

کـه نسـلش  کوچک تریـِن پسـران پـدرش بـوده چنـد فرزنـد داشـته؛ از جملـه همیـن محّمـد  کـه 

تنهـا از ابوعبـداهلل جعفـر شـاعر ادامـه یافتـه اسـت. ابوعبـداهلل جعفر نیز نسـلش از این سـه پسـر 

کـه جـّد  کـه پدرسـّید ِحّمانـی اسـت؛ احمـد سـّکین  ادامـه یافتـه، از ایـن قـرار: محّمـد خطیـب 

نـوه اش؛  نـه  بـرادرزادۀ احمـد سـّکین اسـت و   مـا اسـت؛ و قاسـم. پـس سـّید علـی ِحّمانـی، 

و احمد سّکین عموی او است، نه جّدش.

کـرده، بلکـه  سـّید صدرالّدیـن نـه تنهـا بـه اشـتباه سـّید علـی ِحّمانـی را در نسـب وارد 

کـه میـان ابوجعفـر محّمـد و جعفـر بـن احمـد سـّکین جـای دارد، از قلـم  ابوالحسـن علـی را 

گذشـته و هیـچ یـک از  کـه روزگاری دراز بـر آن  انداختـه اسـت. ایـن اشـتباهی اسـت فاحـش 
اجدادمان بدان التفات نیافته است.«1

1. بنگرید به: سلوة الغریب: ص 74 و 75. )ن.(

353/11

)464(
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97. شیخ عبدالّرضا مقرئ کاظمی )درگذشتۀ حدود 1120(

)1(
کــه اوصیــا  پیامبــران در برابــر شــتاب تــو ]در میــدان بزرگی هــا[ از پــای ماندنــد؛ پــس بایــد اســت 

کنند! به تو دیدگاه و فراوان افتخار 

خداوند از سوی پیامبران و از روی تفضل، تو را ستوده است؛ پس چه نیکو ستایشی!

کفایتتان می کرد. گر جز آیۀ تطهیر در شأن شما نبود، همین  ا

ک و آب، تو نوری بودی. که هنوز نه جهان هستی بود و نه آدم و نه حتی خا آن هنگام 

تویی عین الیقین و حّجت و عصا و ید بیضای موسی.

تویی پرتو آتشــی که او از جانب کوه طور دید، آن هنگام که درخشــش آن آشــکار شــد.

کرد. گشت و مردگان را با آن زنده  که عیسی با آن تأیید  تویی آن روح القدس 

گر تو نبودی، خدا عبادت نمی شد و آفریدگان هدایت نمی یافتند. ا

گوید: که  تا آن جا 
گواه بودند، تباه کردند. پــس وصّیــت روز غدیــر خــّم در بارۀ علِی وصّی را با آن که خود 

که نعمت ها از او است. که جبرئیل روح االمین از جانب خدای تعالی آورد، هل  همان وصیتی 

گــر چنیــن نکنی،گویــی هیــچ پیــام او را نرســانده ای؛  کــه ا کــن؛  پیــام خــدا را در بــارۀ علــی ابــلغ 

و خداونــد نگه دارنــدۀ تــو از دشــمنان  ات اســت.

گشــتی؛  کردنــد: تــو مــوالی مــا  گفتنــد و بــه علــی خطــاب  پــس از آن کــه َبــه َبــه و مبارک بــاد 

و والیت امر، راست آمد.

)349(
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ع فــرود آمــد: »امــروز دینتــان را برایتــان کمال بخشــیدم.«  آیــۀ صریــح قــرآن نیــز در همیــن موضــو

و آن خوشــی و مبارکــی تحّقــق یافت.

که بر او بسته اند. گفتند: »احمد وصّیت نکرده است.« این افترایی است  اّما از آن پس، 

که هرکس بمیرد و وصّیت نکند، به مرگ جاهلّیت مرده است. کرده اند  دانشوران روایت 

کــه نگفتــه؛  کــه بــه پیامبــر نســبت جاهلّیــت داده انــد و چیــزی بــه او بســته اند  وای بــر ایشــان 

گفته انــد. دروغ 

کنند؟ آیا در شما شرم نیست؟ گر با ما احتجاج  پاسخ یهود را چه دهیم ا

موســی هنــگام غیبــت ]چنــد روزه[ از میــان قــوم خویــش، بــرای خــود وصــی قــرار داد؛ اّمــا طــه 

درمی گذرد و وصّیت نمی  کند؟

گفــت: »جانشــین مــن در میــان قــوم بــاش!« بــا همراهــی قــوم،  کــه موســی بــه هــارون  هنگامــی 

کار خویــش رســتگاری و توفیــق می یابنــد. جانشــینان در 

گرامی قومش را پس از رحلتش به خودشان وانهاد؟ این سخنی است یاوه. اّما پیامبر 

حــال آن کــه پیامبــر نســبت بــه مؤمنــان، رئــوف و مهربــان بــود و بــه همــۀ ایشــان از او، احســان 

و نیکــی می رســید.

کــس را  کــه هــر  گــر بــر یــک تــن بــه جانشــینی تصریــح می کــرد، او را چــه می شــد؟ حــال آن  ا

بــود. برمی گزیــد، مایــۀ خشــنودی 

کــه، بــه رهنمایــی دلســوزانۀ اّمــت  کــس ســزاوار خلفــت اســت در حالــی  کــه چــه  گاه تــر بــود  او آ

عنایــت داشــت.
گوسفندانی اندک بمیرد و وصّیت نکند، از ناتوانی او است.1 هرگاه چوپان 

ــه را  ــه آنچ ک ــردد  ــت می گ ــاعرمان یاف ــوان ش ــت، در دی ــت اس ــه 384 بی ک ــده  ــن قصی ای

ــا  ــد و ب ــدح می کن ــن؟ع؟ را م ــده امیرالمؤمنی ــن قصی ــا ای ی ب ــم. و ــان برگرفتی ــم از هم کردی ــاد  ی

کــه در پایــان بــه ســوگ امــام شــهید ســبط  حجت هــای قــوی بــر امامــت او اســتدالل مــی آورد 

پیامبــر _ صلــوات اهلل علیــه _ می رســد.

کـه بـه تفصیـل در همیـن  1. اهـل سـّنت بـه همیـن برهـان عقلـی اسـتناد کرده انـد تـا خالفـت عمـر را اثبـات نماینـد؛ چنـان 
کردیـم. کتـاب )132/7 و 133( یـاد 
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کـــه در آن بـــه مـــدح امیرالمؤمنیـــن _ ســـام اهلل علیـــه _ پرداختـــه، ایـــن  و از قصیده هایـــی 

ــده اســـت: قصیـ

)2(
گوهــر مجــازی، بــا رفتــن بــه دریاهــا  گوهــر حقیقــی، خــم شــراب اســت، پــس در بــه دســت آوردن 

خــود را بــه خطــر نیانــداز!

کوچکی با جام های بزرگ در رفت و آمد اســت. که در مجلس ما ســاقی  پس برخیز 

گوید: از شمشیر مژگانم زینهار؛ زینهار! چشمانش به عاشقانش 

گریزان شود. کشد، اندوه از وی  کس آن را سر  که هر  کن؛  با این شراب عیشی سبکبارانه 

گردانــده شــود، بــا آن ســنگ ســخت  مایــۀ آرامــش روح اســت و چــون بــه ســنگ نزدیــک شــود، 

گفــت. ســخن خواهــد 

آتش اندوه ما را فرومی نشاند؛ اّما از جام هایش شراره برمی خیزد.
ک[ را از ما می گیرد.1 گر آن شراب، عقول ما را می کشد، انتقام خون پدرش ]= تا ا

کــه  کــه زیبایــی اش آشــکار نشــود، مگــر آن  گندم گــون  کــف ســاقی ای بــا لــب تیــره و  بــاده ای از 

گــردد و عقــل از ســر بپــرد. خــرد دور 

گردانده می شود. که او، نه جام،  که رنگ به جام افکنده، می انگاری  خ رو  همان ساقی سر

گاِه شمشــیر تیــز نگاهــش، نمــاد  کشــندگِی نــا ]ســرو[ قامتــش همچــون نیــزه ضربــه می زنــد، 

ــت. ــدار اس اقت

کمرش، میان باریکی را برایم مستند می کند. ح دهد و  گرانباری اش را برایم شر ُسرینش 

گریختن را. گاه را آموخته و به غزاالن چگونه  کشندگی نا به شیران بیشه 

گونه هایم فزون شود. کند، زردی  که چون در چشمم جلوه  از سرخِی رخسارش در شگفتم 

گردن او از نقره ساخته شده و رخسار من از زر است. گویا 

مرا از رخسار او بوستانی سر سبز فراهم است و چشمانش ساقی ای است که در آن شراب است.

گلنار است. گل بابونه و نرگس و  خ و  گل سر گونه و لب و دندان و چشم و چهره اش، 

همواره بر عاشقانش پیروز است و می بینم و با چشمان خمارش، شکست خود را می بینم.

گویند. )ن.( ک نیز  1. شراب را بنت الَکْرم یا دختِر تا

)467(
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که آب، آتش را برفروزد. در چهره اش هم آب و رنگ و هم آتش است و سراغ نداریم 

چشمم بی حرکت به او دوخته شده است و هرگز از وی به چپ و راست نگردد.

گونه های او آتش است. که از آن آب می جوشد1 و  گویا چشمانم به خاطر او مشکی است 

کنــد، مــاه  چــون بخرامــد، شــاخۀ درخــت روییــده بــر تپــه ماهــور را قــدر بکاهــد؛ و چــون جلــوه 

تمــام بــه او رشــک بــرد.

گــر زیبایــی او را نگــری، بــرای مــن در عشــق او دلیل هــای بــر معــذور بــودن،  ای مالمت گــِر مــن! ا

اقامــه می کــردی.

مرا وانه؛ که چنان به این مرد گوشواره دار دل مشغولم که مرا از مهر زِن روبنددار باز می دارد.

ــازک ِعــذارش چــون مورچــه  گونــش، مــوی نــرم و ن گنــدم  ــر شــهد لبــان تیــره و  کــه ب هنگامــی 

ــده می شــود. ــار نهــادن شــرم مــن آشــکارا دی کن کنــد،  گــردش 

کرد، همچون شمشیر مرتضی، ذوالفقار. کمرها را دو نیم  که شمشیر ابروانش  چه بسیار 

همو که آیۀ تطهیر در گزینش او، و تصریح به پیشوایی اش، از سوی خداوند نازل گشته است.

گوید: که  تا آن جا 
گرفــت و در همیــن روز، آیــات آشــکار در بــارۀ وی نــازل  طــه در روز غدیــر خــّم او را بــه بــرادری 

گشــت.2

ــر از آن را  گرفتنــی نیســت و فرات کــه عاریــت  کملــت لکــم دینکــم« منقبتــی اســت  ــۀ »ألیــوم أ آی
ــوی! مج

کنــد یــا  کــه از الغــری زه را حکایــت  کمــان بــر مــاده شــتر باریــک انــدام  ای ســوار خمیــدۀ چــون 
کــه بیابان هــا را در می نــوردد؛ چــون تیــری 

کوچکی بایست، کن و با  در نجف فرودآی و در آن سرای قدسی، احرام بند و طواف 

که از هر سوی به سرای عطایش مرکب رانند. در برابرآن 

گشــته و تقصیر و رمی جمرات در آن جای ندارد. که ســتونش از او ســربلند  همان خانه 

کعبۀ خداوند بشتابید؛ بشتابید! سپس مردم را فراخوان و ندا درده بشتابید: به سوی 

که همگی بلند چراغ گاه اند. به سوی زمزم و ِحجر اسماعیل و رکن و َحجر االسوِد 

گرفت. )ن.( َبْت« درست باشد و ترجمه بر همین پایه صورت  گویا »ُعّبِ 1. در متن، »عبَدْت« آمده، ولی 

کتاب بنگرید تا آن آیات را به تفصیل بیابید. د نخست از همین 
ّ
2. به مجل

)468(
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که جز در این مکان حج و عمره جایز نمی بینم. هل در این سرای حج بگزارید؛ 

]و در زیارت آن حضرت[ از خدا و او اذن بخواه و با آرامش و وقار درون شو.

کن! کش را بوسه ده و غبارش را توتیای چشمانت  ج نهان او، خا از روی تکریم و ار

گام بردار! که بر مژگانت، به تعظیم آن حضرت در آن مزار  نه فقط بر قدم ها، 

کوهــی از بردبــاری و دریایــی از عطــا و بخشــش را در  کــه ماهــی تمــام و  و ضریحــی را بوســه ده 

گرفتــه اســت. بــر 

که َدمی ُبرنده دارد، است. که آنجا تربت »وجه اهلل« و »عین اهلل« و »جنب اهلل« و »سیف اهلل« 

همو که امیر همۀ مؤمنان است که هر چه خواهد، به اختیار او است.

هرکه با شناختن حقش به زیارتش رود، همچون کسی است که خداوند را در عرش دیدار کند.

گرفته شود. که از او نور  گاه که هنوز آدم و حّوا و هیچ مخلوقی نبود  او نور عرش خدا بود آن 

گرد می آمدند، خدا دوزخی را نمی آفرید. گــر همــۀ مردمــان از آغاز بر مهر او  ا

کسی عاریتی از او است. همۀ فضل ها در سرشت او است و و فضل هر 

که 71 بیت است. تا پایان قصیده 

)3(

کـــرده  کـــه بـــا آن امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ را مـــدح  و ایـــن ابیـــات از قصیـــدۀ دیگـــری از او اســـت 

اســـت:
که بر همۀ آفریدگان برتری یافته ای، با خویی پیراسته و جسمی نیرومند. ای امامی 

کــه همــۀ آن علــوم در هــر رگ تــو جــاری  گــرد آوردی تــا جایــی  همــۀ دانش هــا را در خویــش 

شــده اســت.

کــه تــو خــدا هســتی، عــذری  گونــه ای بازگــو می کنــی بــرای غالیــان در ایــن  ایــن علــوم را بــه 

گفتــارت، شــک را دیرپــا می ســازد. کــه آن  فراهــم می کنــد، چــرا 

گوارا است. که عطای شیرین اش برای همۀ آفریدگان  تو آن ملزم جداناپذیر هدایت و رزمی 

کودکــی، همــراه پیامبــر  تــو از همــان  بــه حــق شــرک می ورزیدنــد،  کــه همــگان  آن هنــگام 

می کــردی. عبــادت  را  یگانــه  معبــود  برگزیــده، 

در نبرد بدر، جان خود را در راه خدا نثار کردی و چاشتگاه بی ضعف و سستی بدان جا شتافتی.
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در غدیر خم با تو بیعت کردند؛ زیرا هیچ کس جز تو از میان آفریدگان شایستۀ امامت نبود.

کمــال بخشــیدم« و حــّق خویش  پــس در شــأن تــو ایــن آیــۀ فــرود آمــد: »امــروز دینتــان را برایتــان 

را اســتوار ساختم.

چه با عظمت است این امامت که با امامی بلندی یافت که به صدق و راستی مؤّید است.

که امامتش با نّص و داللت اجماع و اتفاق همگان، بی تردید ثابت است. همان 

گرفته از او. آن جان پیامبر طه و داماد و عموزاده و همتا و برادر نشأت 

که 56 بیت دارد: تا پایان قصیده 

)4(

کـه بـا آن امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را مـدح می کنـد. ایـن  ایـن ابیـات از قصیـدۀ دیگـری اسـت 

قصیـده بـه 60 بیـت می رسـد:
ــر چشــم عاشــقان خــواب را  گ ــد، ا ــه ســراغم آی ــراوان ب ــو در خــواب ف ــا عتــاب؛ خیــال ت همــراه ب

کنــد. ــدار  دی

کند. کاستی و سیاهی، او را نا زیبا  که  نه آن  ماه آسمان 

سلطاِن زیبایی است و ُحْسن وزیر او است و سپاه جلل در پیشاپیش، می رود.

که می گوید: تا آن جا 
کســی توانــد در مجــد و ســیادت بــا او  کجــا  کمــال بخشــید.  خــدا بــا والی وی دیــن خــود را 

کنــد و بــر او برتــری یابــد؟ مقابلــه 

گفــت1. ایــن نهایــت افتخــار  ــا او ســخن  کــه ماجرایــش زبانــزد اســت، پــروردگارش ب در طائــف 
ــر آن افتخــاری نیســت. اســت و افــزون ب

که جبرئیل برای خدمت به وی، فراوان در آستانش در رفت و آمده بود. چه دیر زمانی 

در ســرزمین باِبــل، آفتــاب تابــان چاشــتگاه بــرای او بازگردانــده شــد، حــال آن کــه جامــۀ شــب، 
گســترده شــده بــود.

که با بیعت، امیر قرار داده شد. در روز غدیر خم حاضران به غایبان خبر دادند 

کـرم؟ص؟ بـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در طائـف بـه امـر خداونـد متعـال. ایـن  1. اشـاره اسـت بـه ماجـرای نجـوای طوالنـی پیامبـر ا
گونـی آمـده اسـت. بـرای نمونـه بنگریـد بـه: سـنن الترمـذی، 639/5. )ن.( گونا جریـان در منابـع 
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گفــت، بــه خطبــه  کــه از جانــب پــروردگارش بــه تفصیــل ســخن  کــه احمــد در حالــی  گاه  همــان 

کــه تکــرار می شــد: ایســتاد و ســخن پــروردگار بــود 

کیــد و دشــمنی ورزد، بــا  کــه بــا وصــّی  هرکــه مــن مــوالی او هســتم، حیــدر مــوالی او اســت و هــر 

کیــد و دشــمنی شــود. او 

کــه نســبت بــه حکومــت او بــی  گفتنــد  ــاد  ــه و مبــارک ب ــه ب گروهــی او را ب پــس در آن هنــگام، 

ــد. رغبــت بودن

ــا تعــداد ریگ هــای بیابــان  فهم هــا بــه ژرفــای صفاتــش نرســد. چگونــه تــوان چنیــن شــود؟ ای

شــمرده می شــود؟

_ تا پایان قصیده _

)5(

که با آن امیرالمؤمنین؟ع؟ را مدح می کند. این ابیات از قصیده ای است با 118 بیت 
که باشم. راه و روش بهتر من با مهر تو برتر می شود. نگاه من به سوی تو است هرجا 

گردانی تو آسان تر و زیباتر است. حیات را امید می برم، و تو از من روی می گردانی. مرگ از روی 

که می گوید: تا آن جا 
کمــال بخشــید. آیــا در میــان افتخارهــا، جایگاهــی باالتــر از ایــن  خداونــد دینــش را بــا والی وی 

؟ هست

کــس در آن  کــه هیــچ  و نیــز ســخن آشــکار جبرئیــل امیــن در بــارۀ وی، حکایتگــر منزلتــی اســت 

نتواند فرود آید:

شمشیری جز ذوالفقار نیست و جوانمردی جز علِی برتِر برتری یافته.

آن گاه که وی به سپاهیان در میدان نبرد یورش می آورد، فرشتگان از آن در شگفتی می شدند.

و بــه خاطــر اینکــه احمــد دِر خانــۀ همــه را روی بــه مســجد بســت و فقــط در خانــۀ او را بــاز نهــاد 

او از همــه برتــر اســت.

و نیــز بــه خاطــر اینکــه بــه او فرمــود: »تــو رهنمــای همگانــی و مــن هشــدارگرم.« این،خــود، 

افتخــاری بلنــد اســت.

و نیز به او فرمود: »تو برای من همانند هارونی برای موسی؛ و پس از من پیامبری نیست.«

)471(
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که هرکس در نمازش بر وی سلم ندهد، نمازش پذیرفته نیست. نیز همین افتخارش بس 

کــه روح  گرفــت در حالــی  گواهــی  خداونــد بتــول را بــه همســری او در آورد و فرشــتگان را بــه 

ــود. األمیــن وکیــل عقــد ب

کــه شــبی،  از پــی غــروب، آفتــاب در ســرزمین باِبــل بــه خاطــر او بازگردانــده شــد، در حالــی 

گســترده بــود. تاریــک و پــرده اش را 

کــه  گاِه مشــهور طائــف، خداونــد بــا وی بــه ســخن پرداخــت؛ و ایــن فضیلتــی اســت  درآن صبــح 

بــه هرکســی داده نمی شــود.

در شب قدر، فرشتگان و روح برای بزرگداشتش بر وی نازل می شدند.

کــه را  کفــۀ هــر  کــف اختیــار او اســت و  فــردای قیامــت نیــز تــرازوی بنــدگان، فرمــان بردارانــه در 

خواهــد، ســبک و ســنگین ســازد.

خ درآوَرد. خ و بهشت به فرمان او است. هرکه را خواهد، به بهشت و هرکه را خواهد، به دوز دوز

که در عقل نگنجد. کاری و ایثاری است  گشت. این فدا بر بستر پیامبر جان فدای او 

وحــی نــزد او و در خانــه اش بــرای تبییــن حقایــق فــرود می آمــد و آیــات قــرآن در آن تفصیــل 

می یافــت.

برای بزرگ داشت وی و شکستن بتها، پای وی بر دوش احمد نهاده شد.

گوید: تا 
ــر  ــه تصوی ــت ب ــناخته نیس ــش ش ــت ذات کیفی ــه  ک ــه  ــا رازی نهفت ــه آن ج ک ــرود آی؛  ــف ف در نج

ــد. نیای

بی تکّبر پای پوش برکن و با تکبیر و تهلیل در آن آستان درآی!

کامل شدن دین انسان است. که مهرش مایۀ تمام و  و بگو: سلم بر تو ای آن 

که اول آخر است. کسی  که معنایش دقیق و ظریف است و  آن جا عین اهلل است و ِسّری 

کــه هــر بنــده ای از خیــر  کــه بــه حــق نظــر می دهــد و داوری می کنــد  کمــی اســت بــس عــادل  حا

و شــّر چــه انجــام ]داده و[ می دهــد.

کاری را وا می نهــد و پــس از احمــد بهتریــن مســلمان  کاری دســت می یــازد یــا  و بــه حــق بــه 

ــا پــای پــوش  ــا ب گام می زننــد ی کــه پــای برهنــه  کســانی اســت  از میــان ]همــۀ آدمیــان اســت؛[ 

همــۀ آدمیــان بــود.
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گردانید و با نادانی اش به پیامبر دروغ بست؛ گمراهانه از او روی  که  وای بر آن 

کجا باید نهاده شود. که  کوری در جای ناحق نهاد؛ اّما خدا می دانست  و امامت را از روی 

گفتــن[ ایــن برتــری را مایــۀ  کــه در غدیــر دیگــران ]بــا تبریــک  و علــی را ایــن فضیلــت بــس 

نزدیکی خویش بدو ساختند.

کــه جبرئیــل امیــن نــزد پیامبــر امیــن آمــد و ســلم خداونــِد ســلم را بــه او ابــلغ نمــود  همــان روز 

گفــت: و شــتابان 

گویــا هیــچ رســالت خــود  »ای جامــه بــه خــود پیچیــده! پیــام خــدا در بــارۀ علــی را برســان؛ وگرنــه 

را ادا نکرده ای!«

پــس پیامبــر میــان اصحابــش برخاســت و بــا رســاترین صــدای خویــش، پــروردگار خــود را 
گفــت.1 ســتوده و بــه تفصیــل ســخن 

در حالی که دست چپ حیدر در دست راست او بود ندا داد و زبانش فضائل علی را آشکار ساخت:

کسی جز او را برگزینید!« »هرکه من موالی اویم، حیدر نیز موالی او است. پس مبادا 

کسی جز او به خوردن نشست؟ غ بریان را همراه احمد  مگر آن مر

که آشکارا ستاره در سرای او فرود آمد، شب تار از او روشن شد. و آنگاه 

گاه تهلیل می گفت. گاه تکبیر و  گیر بود و  از دیرباز در عرش، نوری فرا

کی دیگر، انتقال یافت. کی به صلب پا آن نور در پشت سجده گران جا به جا می شد و از صلب پا

_ تا پایان قصیده _

)6(

که با آن امیرالمؤمنین؟ع؟ را مدح می کند: این ابیات از قصیده ای است با 42 بیت 
گــر جــان،  در جانــم ســوز و اشــتیاقی بــه مکیــدن لبــان آن غــزال اســت2. چــه نیکــو می بــود ا

رشوه پذیرد ]و از این خواسته درگذرد[!

گاه جــادوی اش را نمی نگــرد، مگــر  جــادوی چشــمان یــارم بابلــی اســت؛ امــا هــاروت هیــچ 

آن کــه دهشــت زده شــود!

گرفت. )ن.( گویا »ُیفّصل« درست باشد و ترجمه بر این اساس صورت  1. در متن »یفّضل« آمده ولی 

گرفت. )ن.(  2. در متن »هّل بی« درج شده، ولی »حّل بی« درست است و ترجمه بر این اساس صورت 
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در حکم خویش ســتم می راند؛ اّما قامتی به اعتدال دارد با ســرینی بزرگ و میانی باریک.

کرد. همواره عشقش را در جان پنهان ساخته ام؛ اّما اشک چشمم این راز را آشکار 

گویــی صبحــی  کنــد، تــو  گیســوانش جلــوه  کــه رخســار زیبــا و درخشــنده اش زیــر شــب  هنگامــی 

رنگارنــگ ســر زده اســت.

کند و چیزی جز آن، عطش مرا فروننشــاَند. گوارا شــهد را رســوا  با آب دهانی نیکو و 

بهترین شــقایق ها در گونه های او اســت و بر گونه هایش شاخســار آس سایه افکنده است.

کار  نکوهشــگرم ]بــا دیدنــش[ در عشــقم بــه او عــذر آورم شــده و آن کــه ســعایتش می کــرد از 

خویــش بازگشــت بــه ستایشــش پرداخــت.

کــه بــه  گویــی شاخســار درخــت روییــده بــر تپــه اســت  کــه قامتــش بــه نــاز بخرامــد،  گاه  آن 

جنبــش آیــد.

گلگونش می درخشد و ماه تمام در برابرش بی فروغ شود. سّیارۀ مّریخ در رخسار 

گشته است. با نگاهش تیر می افکَند، پس قلبم از نگاه او دربند عشق مدهوش 

چشمانش گونه های دلم را مجروح ساخت، آن گاه که تیر نگاهم بر گونه هایش خراش انداخت.

گونه هایش خراش انداخت. کرد. شگفتا تیر نگاهم بر  گیسوانش مرا شکار  کمندی از  با 

گفته است: که  تا آن جا 
گام برداشـــته  کـــه بـــا پـــای پـــوش یـــا پـــای برهنـــه  کســـی اســـت از بنـــی آدم  ک تریـــن  کـــّرار پا حیـــدر 

اســـت.

که شب روز را بپوشاَند، اندرز دلسوزانه اش شّک پوشانندۀ قلب را از میان می برد. مادام 

گشت. نور دیدۀ دین را به آن برگردانده و چشم شرک از او نابینا 

کنان ساخت. کشت و سرای ُانسشان را خالی و بدون سا کافران را به تیغ شمشیر خویش 

حّتی یک روز هم بت الت را نپرســتید و همواره خدای را پرســتید و با تقوا بالنده گشــت.

دردهای اسلم را شفا بخشید و پرده از روی ]حقیقت و[ چشم دین برداشت.

که از اینکه بدان ها رشوه داده شود، ابا داشتند. گواهانی عادل داشت  در غدیر خم 

ــاز  ــد آن را ب کــه شــب، آفتــاب را پوشــاند، خداون ــه بینــوا بخشــید و هنگامــی  قــرص نانــش را ب

ــا نمــاز عصــرش را در وقــت بخوانــد. ــد ت گردان
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گفتــن  گزیــدن آمــده، بــا آن بــه ســخن  کردنــد بــرای  گمــان  کــه اژدهــا آمــد و مــردم  گاه  آن 
پرداخــت.1

شاعر
کاظمی از یگانگان و دانشـوران  شـیخ عبدالّرضا بن احمد بن خلیفه ابوالحسـن مقرئ 

کـه هـر دو فضیلـت علـم و ادب را بـا هـم داشـت. سـیدمان  و فاضـالن سـدۀ دوازدهـم بـود 

ابومحّمـد الحسـن در تکملـة أمـل اآلمـل شـرح حالـش را آورده و او را بـه دانـش و فضـل، سـتوده و 

کـه بـه ترتیـب حروف الفبـا در مدح  گفتـه اسـت: »حـدود سـال 1120 درگذشـت.« و دیوانـش را 

ی نسـبت داده اسـت. مـا بـه ایـن دیوان دسـت یافتیم و آنچـه آوردیم  امامـان؟مهع؟ اسـت، بـه و

کردیـم و آن دیـوان بیـش از 3500 بیـت اسـت. از آن نقـل 

کشیده  کرده، به نظم  که پیامبر امین بیان  گسترده از مناقب امیرالمؤمنین را  1. شاعرمان مقرئ در این چکامه ها بخشی 
اسـت. تفصیـل آن را در بخـش مناقـب مسـند و مرسـل خواهیـم آورد هـر چند به برخی از آنهـا در ضمن مجلدهای پیش 
آورده ایـم. ]از جملـه بنگریـد بـه: 430/2 و 440-447 و 449-461؛ 137/3-146 و 280 و 308-346؛ 35/6 و 376 

و 470[
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98. علم الهدی محّمد ]ز1039؛ د1115[

کبریاء، ستایش تو را است! و نیز در آغاز و پایان، ستایش تو را است! ای خدای صاحب شکوه و 

 ای آن کــه در عیــن نزدیکــی، بلنــد و واالیــی، ســتایش تــو را اســت! و ای آن کــه در عیــن بلنــدی 

و واالیی، نزدیکی، ستایش تو را است!

گوید: که به 151 بیت می رسد،  که ضمن قصیده ای  تا آن جا 
کردن نعمتت در هر دورانی بر آفریدگان با نور یقین مّنت نهادی؛ کامل  برای 

با انگیختن پیامبری بشارت بخِش انذارگر که به سوی باغ های بهشت راه می نماید.

کـــه بنیـــان آن را پیامبـــران  و نصـــب وصـــی ای بـــرای او از میـــان برگزیـــدگان، بـــرای افراشـــتن بنایـــی 

نهاده انـــد.

گرامی نزد تو، با اشتیاق به درگاهت آمدیم. اینک به حّق آن رهنمایان 

که احسان و مّنت بزرگی بر جهانیان دارد. خدای من! به حّق پیامبر امین 

که همراه با شکوهی واال و عّزتی عالی است. و به حّق وصّی، آن برادر سرورش 

گیر ]برای بندگان[ آورد؛ همان وصّی پیامبر به فرمان خدای حکیم که از جانب تو لطفی فرا

از نسل خلیل و زادۀ حرم و همتای پیامبر در صفات واال؛

نور راه یابی و زیبایی و جمال هدایت و امام بندگان و آب روی سخاوت؛

گرامیان شد؛ و نیک امیری است! که به نّص روز غدیر، ولّی آفریدگان و امیر  همو 

_ تا پایان قصیده _
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شاعر
که  کاشانی، دانشوری نکته سنج   محّمدمحسن بن مرتضی 

ّ
علم الهدی محّمد بن مال

ارثی  فضیلت های  که  داشت  برتری  و  پیشی  تبار  و  فضل  در  و  برجسته  ادب  و  علم   در 

ی فرزند محّقق فیض، آن پرچم فقه و رایت حدیث و نورگاه  گرد آورد. و کتسابی را با هم  و ا

بود؛ یعنی فرزند همان  یای علوم و معارف،  بلند اخالق و در کوه  فلسفه و معدن عرفان و 

کسی چون او عقیم است. کم آوَرد و مادِر اّیام از زادن  که روزگار1 همانند او را  یگانه ای 

کـش را پـی گرفـت و آثار مانـدگارش از مهارتـش در علوم حکایت  علـم الهـدی راه پـدر پا

می کند؛ از جمله:
که به 20000 بیت می رسد. _ المواعظ 

_ فهرس »الوافی« تألیف پدرش فیض.

_ حاشیه هایی بر الوافی.

_ یادداشت هایی بر »مفاتیح الّشرائع« تألیف پدرش.

_ تحفـة األبـرار بـه زبـان فارسـی در اصـول اعتقـادی پنجگانـه و کارهای نیک و بد، تألیف شـده 
به سـال 1100�

که جانشینان امامان؟مهع؟ هستند. _ ]وصف[2 العلماء در شرح فضیلت های ایشان و اثبات آن 
_ مرآة الجنان3 در ادعیه.

_ رموز الهی4 به زبان فارسی در ادعیه و َاعمال روزانه و حرزها و تعویذها.

_ ُسـرور صـدور األولیـاء در چگونگـی صلوات بر پیامبـر؟ص؟ و خاندانش. در همین کتاب، قصیدۀ 
کـه پاره ای از آن را برگرفتیم. ی آمـده  و

کـه معنایـش مبهـم اسـت و شـاید »شـجر الدهـر...« بـوده باشـد. بـه هـر روی، واژۀ  1. در متـن »شـکل الدهـر بمثیلـه« آمـده 
»شـکل« ترجمـه نشـد. )ن.(

ریعه إلی تصانیف الشیعه )99/25( است.)غ.(
ّ

2. افزوده از الذ

3. نـام ایـن کتـاب مرقـاة الجنـان إلـی روضـات الجنـان اسـت کـه مختصـری اسـت از کتـاب پرحجمـش عـروة اإلخبـات. 
یعـه إلـی تصانیـف الشـیعه: 312/20.)غ.( ر

ّ
بنگریـد بـه: الذ

یعـه إلی تصانیف  ر
ّ

4. نـام ایـن کتـاب زبـور الهـی اسـت کـه ترجمـۀ فارسـی همـان کتاِب پیش گفته اسـت. بنگرید بـه: الذ
الشیعه: 36/12.)غ.(
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کتابـی نغـز و نیکـو بـه زبـان فارسـی  ی  گویـد: »و ـِف روضـات الجّنـات )ص543 ]80/6[( 
ّ
مؤل

گـرد آورده اسـت. نیـز خطبه هـا و رسـاله هایی واال بـه  دارد کـه در آن، اصـول و فـروع و اخـالق را 

ی نسـبت داده اند.« و

کـه  کاظمـی در تکملـة أمـل اآلمـل در شـرح حـال وی سـخنی آورده  سـّیدمان صدرالّدیـن 

چکیده اش چنین است: »دانشوری فاضل، محّدث، فقیه، رجالی، نیکوطریقت، زیباخط، 

کتاب  که این دو  فضیلت مند در ادب، خبره در فلسفه و حکمت و جامع فضیلت ها است 

را از تألیفـات وی دیـده ام: نضـد اإلیضـاح؛ معـادن الحکـم دربـارۀ مکتوب هـا و نامه هـای ائمـه؟مهع؟ .«

گردی  گفته اسـت: »نزد پدرش شـا ی را آورده و  ِف نجوم الّسـماء )ص225( شـرح حال و
ّ
مؤل

ـی را بـا بهتریـن 
ّ
مـه حل

ّ
کتـاب إیضـاح اإلشـتباه عال کـه در آن  کتـاب نضـد اإلیضـاح از او اسـت  کـرد و 

که همراه فهرست شیخ طوسی به چاپ رسیده است1.« شیوه مرّتب نموده 

کتـاب الّنخبـه تألیـف  کـه  ی دسـت نیافتیـم2؛ اّمـا می دانیـم  یـخ والدت و وفـات و بـه تار

پدرش را به سـال 1055 به خّط خویش نگاشـته اسـت. پس باید در آن زمان به سـّن مردانگی 

کـم نزدیـک بلـوغ بـوده باشـد. نیـز فرزنـدش شـیخ جمال الّدیـن اسـحاق در  رسـیده یـا دسـت 

کـرده و پایندگـی سـیرۀ وجـودش را از خـدا  کتاب هایـش از او یـاد  سـال 1112 بـر پشـت یکـی از 

 
ّ

یـخ حیـات داشـته؛ اّمـا از نوشـتۀ فرزنـد دیگـرش مـال خواسـته اسـت. پـس او میـان ایـن دو تار

کـه برای پـدرش رحمت  نصیرالّدیـن سـلیمان بـه سـال 1123 بـر مفاتیـح الّشـرائع تألیـف جـّدش 

یـخ درگذشـته اسـت. بدیـن سـان، وفـات او میـان  ی پیـش از ایـن تار طلبیـده، بـر می آیـد کـه و

کـرده اسـت. سـال های 1112 و 1123 بـوده و میـان 70 تـا 80 سـال زندگـی 

1. در لیدن به سال 1271�

2. شـیخ آقابـزرگ تهرانـی )طبقـات أعـالم الّشـیعه: ص488( در شـمار دانشـوران سـدۀ 12 از او شـرح حالـی مفّصـل آورده و 
همـۀ تألیفاتـش را نـام بـرده و شـماری از فرزنـدان و پـاره ای از حاالتـش را یـاد کـرده و سـال والدت و وفاتـش را 1039 و 1115 

دانسـته است.)غ.(
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99. شیخ علی عاملی

حکایــت نوجوانــی و دوشــیزگان باریــک انــدام را بــرای شــیدای شکســته دِل بیمــار عشــق را در 

میان آر!

اشک از چشمان مجروحم بباران بر آغاز جوانی و آن اّیام بی بازگشت!

کرده در دل با تو بگویم و از دلی سوخته از آتش جدایی. بگذار از غم عشِق جا 

که به مدح امیرالمؤمنین؟ع؟ می رسد و می گوید: تا آن جا 
هــر ســتمدیده ای  بــرای  آن کــه  و ای  تشــنه کام  بــرای  گــوار  ابوالحســن! ای آب خــوش  ای 

هســتی! پنــاه[  ]و  آبشــخور  بهتریــن 

که صفات تابانش حّد و حصر را نمی پذیرد. ک تبار واال  همان پا

کــه هــرگاه در روز تفاخــر، صاحبــان مجــد و شــرف شــمرده شــوند، او را بهتریــن شــمرده  موالیــی 

شــده از میــان ایشــان خواهــی یافــت.

و هر ســتوده صفاتی چون با وی ســنجیده گردد، نزد او نکوهیده و ناســتوده به شــمار آید.

کــه او را بهتریــن  گــردان؛  کــن و از هــر قصــد شــده ای از دیگــر مردمــان را روی  بــه ســوی او روی 

قصــد شــده خواهــی یافــت.

او است بخشنده؛ و آن که با او برابری کند، ممتنع الوجود است و در هیچ عصری یافت نشود.

گــوی هــر ســتمدیده اســت و چون  گــوار، او را اجابتگــر و لبیــک  خ داد هــر رویــدادی نا بــه هنــگام ر

خوانــده شــود، بــرای یاوری بســنده اســت.

مــوالی آفریــدگان اســت و در ســوره های قــرآن حکیــم، مــراد و مقصــود ســتایش های بیــرون از 

شــمار، اســت.

)479(

364/11



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 11( 530

کــه بعــد از آن کــه نشــانه هایش پــس از بــر پــای داشــته شــدن از میــان  کــه هدایــت را  هموســت 

گرداْنــد. رفتــه بودنــد، بــرای همیشــه بــاز 

که آثارش محو و نابود شده بود، به نیکی بازسازی و اصلح نمود. حق و اسلم را آنگاه 

در نیکی هــا و بزرگی هــا، مــرد آن میــدان خوانــده شــود و در عرصه هــای نبــرد، پیشــگام مهتــران 

دالور است.

کارها را به او سپرد. کلید  که دریای جنگ، لبریز شد، رسول خدا]رشته و[  از این روی، آنگاه 

کــه ایــن  کــن؛  کــه فرمــان خــدا را ابــلغ  کــه جبرئیــل بــه وی نــدا داد  در روز غدیــر خــّم آنــگاه 

فرمانی است بازگشت ناپذیر. او فرمود:

کــه بــه او  »هرکــه مــن بــه حقیقــت مــوالی اویــم، پــس وصــّی نیــز اســت بــر هــر حاضــر و بــر هــر 

خبــر می رســانند، اســت.

که با شتران خوش نژاد تیز رِو رام، همراه بودند. همان فرماندۀ اسب سواران میدان نبرد 

که بسیار بلند است. تا پایان قصیده 

شاعر
ی. ازشـخصیت های اهـل جبـل عامـل  شـیخ علـی بـن احمـد فقیـه عادلـی عاملـی غـرو

کـه در عـراق سـکونت داشـتند و بـه علـم و ادب و فضیلـت موصـوف بـود. بـر دیوانـش  بـود 

مـه، یکتای 
ّ

کـه بـر پشـت آن چنیـن نگاشـته شـده بـود: این دیـواِن شـیخ امام عال دسـت یافتـم 

روزگار و یگانۀ دوران، الگوی ادیبان و قبلۀ شـاعران، شـاعر ادیب هوشـمند سرشـناس، علی 

گزیدۀ نجف است. که عاملی نسبت و زاده شده و سکنا  بن احمد فقیه 

ی نـزد مـدّرس بزرگـوار یگانـه، سـّید نصـراهلل حائـری کتـاب خواند و دانـش آموخت و به  و

کـه خالصـه اش چنیـن اسـت:  گـردآورد و در آغـاز آن سـخنی دارد  فرمـان او دیـوان شـعرش را 

کـه مـرا فرمـان داد تا شـعرهای  »بـا سـّید نصـراهلل بـن حسـین اسـماعیل حسـینی دیـدار داشـتم 

گـردآورده، و آنهـا را پیونـد داده و مـدون سـازم. بـه هسـتی ام سـوگند! فرمـان او  کنـده ام را  پرا

کـردم و آنچه با  واجـب و مخالفـت بـا آن ناممکـن اسـت. پـس آنچـه را فرمـان داده بـود امتثال 

کیـد از مـن خواسـته بـود، بـه جـان پذیرفتـه و اجابـت نمـودم.« تأ
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استادش سّید مدّرس را ستایشی بر دیوان او است با سروده:
دیوان موالی ما علی، صاحب کرم، همچون بوستانی است که ابر، سخاوتمندانه بر آن بارید.

گوارا و شیرین و خوشگوار است.1 چون دریا، مروارید را در بردارد، مگر آن که آبش 

کـه  او  بـاب و یـک خاتمـه ترتیـب داده اسـت.  بـا یـک مقّدمـه و چنـد  را  ی دیوانـش  و

کناد، بسـیار اهل سـفر بود و به سـیر و سـفر در شـهرهای ایران پرداخت و به  خدایش رحمت 

کرد و به سـال 1120 آنجا را به سـوی نجف اشـرف  شـیراز و اصفهان وارد شـد و چندی اقامت 

کـه آن را بـه  کـرد. در بـاب پنجـم دیوانـش قصیـده ای در مـدح سـّید مـدّرس حائـری دارد  تـرک 

گفته اسـت. این قصیده از مقام  سـال 1122 سـروده و قصیدۀ سـّید در مدح خویش را پاسـخ 

واالی او در فضائـل و نبوغـش در ادب و آراسـتگی اش بـه منش هـا و صفـات نیـک حکایـت 

می کند. این قصیده چنین است:
کنار رود. برخیز و شراب چون آفتاب را برای یاران آشکار ساز تا سیاهِی غم در آفتاب آن شراب، 

کــه مشــام نــواز  گل هــا بــوی خــوش  بــا ]بــاران همــراه بــا[ آتــش آذرخشــی درخشــنده از آتشــدان 
گوهریــن. گشــت، همــراه بــا آتشــی از آذرخــش  کنــده  بــود، پرا

گرفته است. خ را در بر  که رخساری سر گوشی حکایت می کند  گل از بنا شبنم بر روی 

دانه های مروارید شبنم، صبح گاهان بر روی شقایق در نگاه هر بیننده ای، خوش جلوه می کند.

گوشۀ پلک دیدگان بیمار، جمع شده اند. که بر  گویا قطره های اشکند 

کــه بــا آمیختنــش بــه آب پــس از سرکشــی آرام  کــن   پــس چابــک برخیــز و برایــم بــاده ای مهّیــا 
گردانده شده است! و رام 

آن بــاده در میــدان دهــان و حلــق می تــازد، ولــی در حلــق بــه جــای غبــار، بــوی خــوش بخــور 
از آن بــر می خیــرد.

کــف روی شــراب[  کــه در شیشــه بــه رقــص آمــده، لیکــن جامــۀ وقــار]=  آن بــادۀ آمیختــه بــه آب 

بــر انــدام او نمایــان اســت.

کمرباریــک، سرمســت2 از نــاز و بــاده، ]چــون عــروس[  کــه آن را نوجوانــی  چــه نیکــو اســت 

نمایانده است.

گردد. 1. این سروده در دیوان وی )ص246( یافت 

گرفت. )ن.( 2. در متن، »نشوات« آمده، ولی »نشوان« درست است و ترجمه بر همین پایه صورت 
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گردن آویخته باشد. گوشواره ساخته و جوزا را به  که ستاره را  جز او آهویی ندیده ام 

جز بزرگواری صاحب واالیی ها، هیچ ماهی نمایان نگشت که با نورش آفتاب را مدد رساَند.

که با مکارم بیرون از شمار خود، بر بلندای آسمان فراز آمد. همان دارندۀ افتخارات 

همان رادمرد که بخشیدن عطای فراوان به نیازمندان را در تنگنای روزگار واجب می داند.

که ابر، آتش را همراه آب می نمایاَند. که هیبتی آمیخته با خوش رویی دارد؛ چنان  آن 

و ستایش آسایش ها را به دوستان و رنج و تیره بختی را به دشمنان می دهد.

آن دارندۀ رأی های نافذ، فرزند دارندۀ رأی های نافذ، فرزند رأی های نافذ.

گوار استوار است و ثابت قدم. آن گاه که او را می ستایند به وجد می آید؛ اّما در پیشامدهای نا

کــه چــون زمانــه تیــره و تــار ]و قحطــی زده[ شــود و نیازخواهــی بــه او روی آوَرد، بــا یــد  ســروری 

بیضــای خویــش عطایــش بخشــد.

کننــد، او ایشــان را بــه دریــای  کــه فرعون]صفتــان[ در برابــر فقــر امیــدواران سرکشــی  گاه  و آن 

عطای خویش اندازد.

کور را فرونشانده است. که آتش آشوب  سخن زشتی از او شنیده نشده و دیر زمانی است 

کــه دیباچــۀ بزرگــی از افتخــارات آنــان آراســته  کــه دارنــدۀ عقــل و خردنــد  از آن قومــی اســت 

ــت. ــته اس گش

ـــا و  ـــه غن ـــان ب ـــبب ایش ـــه س ـــان ب ـــاز خواه ـــان نی ـــپارند و از دیرزم ـــوش نمی س گ ـــا  ـــگ غن ـــه آهن ب

رســـیده اند. بی نیـــازی 

کنند. که از خون هماوردانشان در میدان نبرد سرخش  نیزه ها برنکشند، جز آن 

کــه ســتارگان آســمان را حکایــت  کله خودهاشــان1  در تاریکــی غبــار میــدان نبــرد، ]درخشــش[ 

می کنــد، رهنمــون آنهــا بــه ســوی دشــمن اســت.

نیزه های »خّطی«2 به قلم های ایشان رشک برند و از این روی، در میدان نبرد به لرزه درآیند.

کــه از  کاســبرگی دارد  کــه  گلــی  کاغذهــا  چــه بســیار از شــبنم تراویــده از قلم هاشــان بــر روی 

جنــس انشــاء3 ]و آفریــدۀ ذهــن[ اســت، بــه زیبایــی شــگفت.

گرفت. )ن.( 1. در متن »غرائم« آمده، ولی »عرائم« درست است و ترجمه بر همین اساس صورت 

که نیزه هایی مرغوب در آن ساخته می شد. )ن.( 2. »خّط« جایی بود در بحرین 

گرفت. )ن.( 3. در متن، »أحشاء« آمده، ولی »انشاء« درست است و ترجمه بر این اساس صورت 
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گــر آب  گل ا کــه در طــول روزگاران بــا تــری و تازگــی بــه چشــم می آیــد؛ حــال آن کــه هرچنــد  گلــی 

نبینــد، می پژمــرد.

کــه عقــل را بــا جــادوی بیانشــان و حکمتــی درخشــان از شعرشــان، اســیر خــود  چــه بســیار 

اســت. ســاخته 

گردد! که از فضیلت وی بر و باِر بلغت ســخنوران چیده  ای دارندۀ فضلی 

کــه بــاران آن را نبخشــیده و پدیــد نیــاورده اســت؛ بلکــه  ایــن بوســتان مــدح را پذیــرا بــاش 

رویش آن را دوستِی دوستی، بخشیده و پدید آوَرده است.

گــر در ســحرگاه های امیــِد نیــک مــن بــاد صبــای قبــول تــو بــوزد1 از آن بوســتان، بــوی خــوش  ا

را برانگیــزد.

کــه آن بوســتان، بــا بــاد ســوزاِن نپذیرفتــن تــو، همــه ســوی اش  بــه خــدای رحمــان پنــاه می بــرم 

رنــگ باختــه شــود.

که در همۀ آفاق چون آفتاب، پیچیده است؛ قدر و شأن تو همواره همچون نام واالیت است 

که ]رشتۀ[ خواب پلک ها را به هم بدوزد و صبحگاه جامۀ نازک شب را بدرد. مادام 

شـاعرمان عاملـی قصیده هـای بلنـد در مـدح امـام امیرالمؤمنیـن و سـوگ فرزنـد امامـش 

سـبط شـهید پیامبـر _ سـام اهلل علیهمـا _ دارد. از مدح هایـش دربـارۀ امیرالمؤمنیـن، قصیـده ای 

کـه آغـازش چنیـن اسـت: اسـت 
روزگار با من در ستیز و معاند شد و ناغافل بر من تاخت و یورش آورد.

گواری ها و نیرنگ ها را به سوی من نشانه رفت و روانه ساخت.  روزگاران به عمد، نا

گوید: که  تا آن جا 
ای سعد! تو از دوری و غربت، باز داشته شدی و از آن سختی و رنجی که من می کشم، رستی.

که چون به نجف برگذشتی، بر بهترین زیارتگاه فرود آی؛ خدای را 

و شتران خویش را نگاه دار و ندایشان ده: مبارک باد رسیدنت به مقصود!

ک را بوسه ده! کنان برای خدا، خا آن جا پاپوش خویش برکن و سجده 

کن؛ گاهانه آهنگ بوسیدن آن امام نیک  پس آ

گونه ترجمه شد. )ن.( 1. در متن، »َحّب« آمده، ولی »هّب« درست است و همین 

367/11

)483(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 11( 534

همان موالی آفریدگان، صاحب تقوا، پرچم هدایت، دربردارندۀ ستودنی ها؛

گرامی بخشندۀ بزرگوار. فرزند بزرگان 

گوارا. که مانند دریا است، اّما با آبی خوش و  همو 

و بگو: سلم بر تو ای پناهگاه نجات هر وارد شونده بر درگاهت!

که بارگاهت بارانداز ستمدیدۀ پناهنده و همۀ درآیندگان! و ای 

کردی، هر انکارگر معاند را درمانده ساختی! که چون ظهور  ای آیت و نشان خدا 

ای حّجت بزرگ خدا بر ]همۀ[ نزدیکان و دوران!

گــر تــو نبــودی، راه هدایــت روشــن نمی گشــت و عنــادورز]و ســیتزنده بــا پیامبــر[ بــه آن راه  ا

برابــر اســلم تســلیم نمی شــد[. نمی یافــت ]و در 

گاه خاموش نبود. گمراهی هیچ  که آتش  هرگز! در حالی 

گر تو نبودی، بنیان های دین، ویران بود. و نیز ا

گراییدند. گمان ها به حیرت افتادند و دربارۀ تو عقاید به اختلف  در تو 

گرداند، به ورطۀ گمراهی فرو افتاد. که از تو روی  کرد، هدایت یافت و آن  هرکه به تو اقتدا 

که از هر شیطان سرکشی، به نام او پناه می بریم؛ ای آن 

گور نهاده می شویم. که در  گاه  و از شّر روزگار به او پناه می بریم و نیز آن 

در مصیبت های سنگین و در سختی ها، تو مورد امید و آرزویی.

که تو علت یگانۀ همۀ اشیائی. موالیم! باورم این است 

و بازگشت اجسام آفریدگان در روز معاد به سوی تو است.

از این روی، خدای واال تو را در هر دو سرا راهبر همگان آفرید.

گواهی. مردمان را به هدایت فرامی خوانی و در این مسیر بر آنان 

کــه بــه ســان مرواریدهــای ناســفته، بکــر هســتند بــه پیشــگاه  ای ابوالحســن! ایــن ابیاتــی 

واالیــت بپذیــر!
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 مسیحا فسوی
ّ

100. مال

 مسیحا فسوی )ز.1037؛ د.1127(
ّ

100. مال

کــه همســایگانم بــرای جدایــی و هجــران بــر مرکــب ســوار شــدند، راحــت و آســایش  از آن هنــگام 

ندارم. ای یاران! با نابود ساختنم، مرا به فریاد رسید.

گوید: در همین قصیده 
گشتند. کامی ام  فضل و بزرگی و استواری و معرفتم، همگی مایۀ نا

کند، نشانه های حکمت لقمان را در اشعار َحّسان می بیند. گر روزگار ورق هایم را زیر و رو  ا

گریــان اســت. ســتارگانش، اشــک های مــن و چشــمانش، چشــمان  روزگارم بــه عزایــم نشســته و 

من اســت.

کــه چنیــن می نمایــد  گردنــم بســته شــده؛ تــا آن جــا  کنــون بــه  کــه ا آه و فریــاد از دســت گشــوده ام 

کــه ابــر در باریــدن بــا مــن بــه رقابــت برخاســته اســت.

کــه بــا  گشــته و نزدیــک اســت  کمانــی  کنــون همچــون نــون  قامــت چــون الفــم پــس از راســتی ا

آتشــم همــۀ ایــران زیــر و رو شــود.

کــه مــرا پــاس  کــی از ســرزمینی خشــنود باشــم  کــه نمی بــارد؟ تــا  چــرا در انتظــار ابرهایــی باشــم 

نمــی دارد؟

ــرا در  ــه م ک ــادی  ــه ســرزمین نجــف رســاند؛ ب ــرا ب ــادی ســبکبار فراهــم آورد م ــرا ب ــه م ک کیســت 

ــد. کن ــم  ــازد و فراموش ــا س ــا ره آن ج

ــّن،  ــس و ج ــدگان، از ان ــۀ آفری ــر هم ــش را ب ــان اطاعت ــدای رحم ــه خ ک ــس  ک ــان  ــوی هم ــه س ب

ــت؟ ــرده اس ک ــب  واج

که اسفار تورات، بلکه آیات قرآن ستایش های او را در بر دارند. یعنی علی مرتضی 
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گام هایــم در نزدیــک شــدن1 بــه آســتانش یــاری نخواهــم.  کنــون نــه از بــاد ســبکبار و نــه از  ا

خوشــا بــه پلــک دیدگانــم ]کــه مــرا بــه آن آســتان می رســاند[.

کــه علــی و رســول خــدا  کــه مــا را خبــر داد  منــزه اســت پــروردگار از مثــل و ماننــد؛ پــروردگاری 

برابرنــد!
کنار شیران »َخّفان«.2 رحمتش در میانۀ قهرش، چون آهوان سفید شکاری اند در 

ک را از خــون  گرفتــه و در واالیــی بــر قّله هــا فــراز آمــده اســت و خــا کرمــش همــۀ آفریــدگان را در بــر 

گلوی شهســواران، ســیراب ســاخته اســت.

کفر ویران است. از شمشیر سرخش، دین به سامان، اّمت یکپارچه، و 

گــون  گونا کــه در شــهرهای  کشــد و آبــی  کــه زبانــه  کــه لبخنــد زنــد و آتشــی  همچــون آذرخشــی 

در جریــان اســت.

کــه جلــد قــرآن آنهــا  کــه نیــام آن را بپوشــاند، هماننــد آیه هــای عــذاب اســت  ذوالفقــارش آنــگاه 

گیــرد. را در بــر 

کــه همــۀ مــردم نــزد بتــان مقیــم و معتکــف بودنــد، او بــه رســول خــدا  در تاریکی هــای جاهلیــت 

اقتدا نمود.

کــه بارقه هــای آیــات و برهان هــا  گمراهــی افتادنــد، از آن پــس  کشــان بــاد! چگونــه بــه  هل

گشــت؟ برایشــان آشــکار 

کــه پیامبــر ایــن ســخن را بــه ایشــان فرمــود: »ایــن اســت علــی؛ هرکــه دوســتار و پیــرو  گاه  آیــا آن 

او باشــد، دوســتار و پیــرو مــن اســت«؟

گردانده شد یا ستاره در خانۀ عثمان فرود آمد؟ آیا خورشید برای پسر حنتمه ]=عمر[ باز 

کــه در نمــاز بــا خدایــش مناجــات می کــرد میــان قامــت بســتن و رکــن  آیــا روزی ابوبکــر در حالــی 

نمــاز، انگشــتری خویــش را بخشــید؟

کــه مــن  گشــت؟ حاشــا  کســی جــز او نــازل  گمــان داری آیــۀ: »تعالــوا نــدع انفســنا ... « دربــارۀ  آیــا 
کنــم!3 گمــان  چنیــن 

1. در متن، »ِمن ُتْرب ساَحته« آمده، ولی »فی ُقْرب ساَحته« درست است و ترجمه بر همین اساس انجام شد. )ن.(

که زیستگاه شیران بود. بنگرید به: معجم البلدان ذیل این واژه. )ن.( کوفه  2. مکانی نزدیک 

3. اشـاره به ماجرای مباهله در آل عمران/61: بگو بیایید تا ما و شـما پسـران خویش و زنان خویش و خودمان را- کسـی را 
کـه بـه منزلـه خودمـان اسـت - بخوانیم، آنگاه دعا و زاری کنیـم و لعنت خدای را بر دروغگویان بگردانیم.)م.(
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گشــت؟1 یــا بــا  آیــا هیــچ یــک از آنــان بــه فرســتاده شــدن ســطل و حولــه ]از آســمان[ ویــژه 

گرفــت و برگزیــده شــد؟ قــرار  پــروردگار  انــار، مــورد محبــت  فرســتادن ســیب و 

کــه عمــرو بــن عبــدوّد آشــکارا بــه آنــان یــورش آورد، کســی جــز او شمشــیرش را از خــون  گاه  یــا آن 

ســرخش رنگین ســاخت؟

یا پیش از او، قهرمانی توانست به خیبر رسد و لنگۀ دروازۀ آن را از بنیان استوارش برَکَند؛

کــرده و چــون پلــی بــرای همــۀ ســپاهیان ســازد تــا همــۀ پیــادگان و ســواران از روی  و آن را بلنــد 

آن عبــور دهــد؟

کسی ماند؛ گریختند و آن بهتریِن آفریدگان تنها و بی  که در نبرد احد، یاران پیامبر  یا آن دم 

بــا چنگال هایــی چــون  کشــیدند،  گــرد آن حضــرت صــف  گردا گــروه مشــرکان، جمعــی  از  و 
کله خودهایــی زینــت یافتــه بــا پرهــای عقابــان؛ چنــگال عقــاب و 

گــزش اژدهــا را حکایــت می کــرد بــه آنــان  کــه  کــرد و بــا نیــزه ای تیــز  کســی جــز وی از پیامبــر دفــاع 
ضربه مــی زد؟

و با شمشیر و نیزه و تیر، با اخلص و یقین، آنان را از رسول خدا دور نمود؛

که با نور محو شود؟ گریختند، همچون تاریکی شب  کنده شدند و  که مشرکان پرا تا آن 

کشــته شــدن احمــد افتــاده در  گــرد رســول را بــه  کنــده از  ابلیــس بــه دروغ آن اصحــاب پرا
میدان، مژده داد.

گوش ها و چشم ها، ِسّر خود را پوشاندند. گشتند و از بیم  و ایشان در دل نهانی شادمان 

کســی جــز او پیــش از نجــوای بــا پیامبــر، صدقــه داده بــود، قبــل از آن کــه ایــن حکــم نســخ  آیــا 
گذشــته بــود؟ کــه دو روز از ایــن فرمــان  شــود، در حالــی 

کــه در محاصــرۀ آتــش  گاه  آیــا جــز او جوانمــردی در بســتر رســول خــدا شــب را بــه روز آورد، آن 

تیرهــا بــود؟

گر او نبود اسرار قرآن را فهم نمی کردند. گر وی نبود، همتایی برای فاطمه نمی یافتند و ا ا

گسسته نسل می شد و چراغدان ایمان افروخته نمی گشت. گر وی نبود، رسول خدا  ا

گراییــده  کــه بــه سســتی  گــر او نبــود، رکن هایــی  گــر وی نبــود، ســقف دیــن ســتون نداشــت و ا ا

ــت. ــود، فرومی ریخ ب

کنـد. بـرای  1. اشـاره اسـت بـه ماجـرای آوردن حولـه و سـطلی آب از سـوی جبرئیـل بـرای امیرالمؤمنیـن؟ع؟ تـا بـا آن غسـل 
نمونـه بنگریـد بـه: امالـی صـدوق، ص 226 و 227. )ن.(
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گــر او نبــود مــاه بــا خورشــید قریــن  گــر وی نبــود، نــه زمیــن آفریــده می شــد و نــه فلــک؛ و ا ا
1 نمی گشــت.

ک ساخت. گشت، و خانۀ خدا را از پلیدی های بت ها پا که خانۀ خدا زادگاهش  او بود 

که جایگاهش نزد رسول خدا همچون هارون بود نزد موسی بن عمران. او بود 

گوشواره دار شد. گوشوارۀ عرش شدند، عرش  که چون دو فرزند بزرگوارش دو  او بود 

کــه دســت خداونــد بــرای آســایش بخشــی و نیکــی بــر آن  کــرد  کســی را لمــس  گام هایــش پشــت 

کشــیده  شــده بــود.

کــه خــدای بــر آن دســت نهــاده بــود؛ چــه جایــگاه  کــه پــای خویــش را جایــی نهــادی  کســی  ای 

ارجمنــدی.

گــر نگویــد بــس اســت،  کــه از انگشــتانش بــاران احســان ببــارد، ا گشــاده دارد، آن گاه  دســتانی 

بــرای طوفــان نــوح، طوفــان دیگــری پدیــد مــی آوْرد.

ــه  ــه میــدان، ب ــه از شــوق رفتــن ب ک گیــرد، می بینــی  ــرار  ــر پرچمــش ق کوهــی زی ــر در جنــگ،  گ ا
لــرزه در می آیــد.

کــه از اســاس و بینــان  کــوه بلنــدی را ماننــد  کوه هــای پابرجــا آرام ندارنــد و  زیــر شمشــیرش 
کوبیــده می شــود. درهــم 

گــر وصّیــت پیامبــر بــه صبــر نبــود، در روز ســقیفه، آن دو شــیخ چهــار پــاره بودنــد؛ بلکــه عثمــان  ا
نیــز ]در روزگاری پــس از آن دو[دوپــاره بــود!

که جز فرومایه و پست، یاری نشوند. شگفتا از دنیا و عادتش 

کــه ســخن صریــح رســول خــدا بــرای رســاندن آشــکار فرمــان خــدا، او را بــه  کســی بــود  چــه 
کــرد؛ معّیــن  دیــن،  فرمان روایــی 

کــه از نســل عدنــان بودنــد،  کســانی  کــه از تمامــی  گــرد آمــدن مردمــان در بیابــان  همــان روز 
ــود؟ کنــده شــده ب آ

گفتنــد و نخستینشــان، خلیفــۀ  و همــۀ صحابــۀ رســول خــدا بــه خاطــر ایــن رویــداد، مبــارک بــاد 

دوم بــود.

گـر چـه مقصـود شـاعر بـه روشـنی معلـوم نیسـت و  1. مصـرع دوم ایـن بیـت چنیـن اسـت: »لـواله لـم یقتـرن بـاألّول الثانـی« ا
کـرد، ولـی ترجمـۀ پیشـنهادی را بـه صـواب نزدیک تـر یافتیـم.  احتمـاالت دیگـری را نیـز می تـوان بـرای ایـن مصـرع فـرض 

شـاید هـم مقصـود از اول و ثانـی، حضـرت آدم و حـّوا باشـند. )ن.(
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کــه خــدای رحمــان بــا اســتواری و شــّدت، اعــلِن والیــت او را بــه پیامبــر  و ایــن از آن پــس بــود 

کید فرمود. تأ

ــه مــردم  ــه درســتی ب ــم را ب ــه پیام هــا و قرآن ک ــدان  ــه ب کــن؛ وگرن ــلغ  ــام را اب و فرمــود: »ایــن پی

نرســاندی!«

کــه نــه ســخن صریــح خــدا و نــه دلیــل و برهــان، آنــان را بــه  گرفتنــد  ــر او پیشــی  کســانی ب ــا  اّم

ــود. والیــت نگماشــته ب

از هــر میــزان حقــی،  کــه قواعــدش  بــه خنــده نگشــاید  را  روزگار  لــب  و دندانهــای  خداونــد 

اســت. منحــرف 

من با مهر ناب تو به هدایت زنده شدم. جانم فدای تو ای دین و ایمانم

کــه  گردش انــد و ســتارگان آن روان انــد، فیــض تــو ببــارد و تــا آنــگاه  ک آســمان در  کــه افــل مــادام 

شــب و روز در رفــت و آمدنــد، ســایه ات مســتدام بــاد!

پی نامۀ شعر
مه سـّید احمد 

ّ
ـد دوم کتاب الّرائق عال

ّ
کـه 91 بیـت دارد، بـه طـور کامل در مجل ایـن قصیـده 

عّطـار آمـده و 89 بیـت آن در نجـوم الّسـماء )ص197( یـاد شـده و بخشـی از آن نیـز در فارس نامـۀ 

ناصـری )230/2( موجـود اسـت. نیـز شـماری از ابیاتـش را در حاشـیۀ نهـج البالغـه، چـاپ شـده در 

مـۀ یگانـه، سـّید محّمدحسـین شهرسـتانی1 )د.1315( 41 
ّ

ایـران بـه سـال 1310 یافـت شـود. عال

بیـت از ایـن قصیـده را تخمیـس نمـوده و تخمیـس خویـش را از بیـت یازدهـم بدیـن گونه آغاز 

کرده اسـت:
در ایران، همواره غم به من روی آوَرد و در درازای شبانگاهان، اندوه از من جدا نگردد.

کــه مــرا بــادی ســبکبار فراهــم  کیســت  گرفتــه، مــرا بی قــرار می ســازد.  کوفــه جــای  کــه در  یــاد آن 

کنــد. کــه مــرا در آن جــا رهــا ســازد و فراموشــم  آورد مــرا بــه ســرزمین نجــف رســاند؛ بــادی 

کــه پیامبــر برگزیــده  گردانــده؛ همــو  ک  کــه خــدای چیــره بــا عظمــت سرشــتش را پــا بــه ســوی آن 

شــیعیانش را مــژده بخشــیده اســت؛

که در شمار شاعران سدۀ چهاردهم از او یاد خواهد شد. 1. از شاعران غدیر 
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کـه نزدیکـی اش بـه پیامبـر، دوسـتی اش را واجب کرده؛ همو که خـدای رحمان اطاعتش  همـو 

گردانده، را الزم 

بر همۀ آفریدگان، از انس و جّن.

شاعر
فسـوی)=  ِفِدشـکوهی  اسـماعیل   

ّ
مـال فرزنـد  مسـیحا  بـه  مشـهور  مسـیح  محّمـد   

ّ
مـال

ـص »مسـیح« در شـعر عربـی، دانشـوری 
ّ
ـص »معنـی« در شـعر فارسـی و تخل

ّ
فسـایی(، بـا تخل

بـود.  فیلسـوف و حکیمـی سـرآمد و فقیهـی ماهـر و ادیبـی شـاعر و سـخنوری صاحب قلـم 

فـان نجـوم الّسـماء )ص195( و فارس نامـۀ ناصـری 
ّ
الّسـوانح و مؤل گردش شـیخ علـی حزیـن در  شـا

کل، آقاحسـین  کرده انـد. دانـش را از اسـتاِد  )230/2( و جـز ایشـان، بـا سـتایش نیـک از او یـاد 

گرفـت و بسـیاری از دانشـوران نیـز از او دانـش آموختنـد. در روزگار سـلطان  خوانسـاری، فرا

شـاه سـلیمان و سـلطان شـاه حسـین، در شـیراز منصـب شـیخ اإلسـالمی داشـت و هنـگاِم 

بـر تخـت نشسـتن آن دو، خطبه هـای رسـا ایـراد نمـود. بـه سـال 1127 در حـدود 90 سـالگی 

کـه نمی تـوان آنهـا را نادیـده گرفت، بر جای نهـاد؛ از جمله: إثبات  درگذشـت و آثـاری بـا ارزش 

الواجـب، رسـاله ای در قصـر و اتمـام نمـاز بـه زبـان فارسـی، و حاشـیه هایی بـر حاشـیة َخْفـری بـر شـرح تجریـد� 

کـه در در  گفتـه  کـرده و  ی یـاد  شـیخمان قّمـی )الفوائـد الّرضوّیـه: 643/1( ایـن اثـر را از تألیفـات و
کرمانشـاه دیـده اسـت.1

ف به سـال وفاتش دسـت نیافته، 
ّ
1. الزم بـود کـه پـس از ایـن، شـرح حـال سـّید بدرالّدیـن بیایـد؛ اّمـا از آن جا که جناب مؤل

او را در پایان در گذشـتگان سـدۀ دوازدهم به تأخیر انداخته اسـت.)غ.(
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101. ابن بشارۀ غروی )درگذشته پس از 1138(

ک پنهان شده اند. گشته و ماه هایش زیر خا نشانه های آن دیار دگرگون 

کــه ابرهــای پــر بــاران بــر او  کــرده و بــادا  کهنگی، روشــنی هایش را نهــان  کــه  ســرایی اســت 

رحمــت ببخشــند.

گوید: که  تا آن جا 
که بی رقیبم و چون نثر نویسم، نثر نویسنده ترین ام؛ منم سرور شاعران 

کــه نــور پرچــم ســپیدم نــورش بــر فــراز آنهــا  کنــم؛ در حالــی  و آنــان را بــه ســوی بهشــت راهبــری 

می درخشــند؛

ــا و  ــدگان و دژ آنه ــر آفری ــوا و فخ ــدگار تق ــدرم؛ آن خداون ــگر حی ــه ستایش ک ــت  ــا از آن روس و اینه

کّرارشــان اســت.

کــه چــون تنــور نبــرد داغ شــود و شهســواران آن نعــره برآورنــد و شــراره های جنــگ،  شــیری اســت 

کشــد. زبانه 

با صولتی عظیم و بس بیم انگیز، یورش می برد؛ یورشی که از آن، عمر دلیران به سر آید.

و چــون اســبان یــک ســم از زمیــن برداشــته در روز مبــارزه از یکدیگــر ســبقت جوینــد، پــس ســبقت 

گرفتــن بــر او، کشــندۀ آن اســبان اســت.

داماد پیامبر، پدر امامان و بهتریِن ایشان ]=اصحاب[ که قدر خلفت با وی بلندو واال شد.

که انکار شدنی نیست. در غدیر خّم به حّق دارای مقام والیت شد 

چــون بــرای وعــظ بــر فــراز منبــر می شــد، حتــی ســرکش ترین مردمــان نیــز بــه پنــد بازدرنــده اش، 

گــوش فــرا می دادنــد.
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چشــمۀ جــود و بخشــندگی از دســتان او جــاری  گشــت و وارد شــوندگان بــر آن چشــمه، از آن آب 

ــد. برمی گرفتن

که ببارد. و او را دانش هایی فیض بخش بر آفریدگان بود؛ فیضی چون فیض ابر پر بای 

گشته است. که رازهای علوم در آن تبیین  گرفته  گوهرهای سخن او شکل  نهج البلغه از 

کافــران ســر تســلیم فــرود  ــی یــک روز خداونــد در زمیــن عبــادت نمی گشــت و  گــر او نبــود، حّت ا
نمی آوردنــد.1

شاعر
ابوالرضـا شـیخ محّمدعلـی بن بشـاره _ از خاندان آل موحـی _ خیقانی نجفی، یگانه ای 

از یکتایـان فضیلـت. در شـاخه های شـعر  بـود و یکتایـی  از نبـوغ و تیزهوشـی برخـوردار   کـه 

مـۀ شـاعر 
ّ

کردنـی را از پـدرش عال و ادب، بـر همـگان برتـری یافـت. فضـل بسـیار و ادب یـاد 

توانـا، شـیخ بشـاره، میـراث ُبـرد و بـا نوابـغ دانـش و اسـتادان سـخن هـم روزگار بـود و از ایشـان 

بهـره گرفـت و در فضیلـت بـه حّظـی فـراوان و نصیـب مقـّدرش دسـت یافـت. پـس او را بسـیار 

ستوده و در شمار بزرگان حلقۀ علم و ادب، شمرده شد. شعر و ادبش برای او یادی جاودان 

یـخ، برای او گزیده هـا و گوهرهایی به  نهـاده و آثـار گرانبهـای علمـی و ادبـی اش در صفحـۀ تار

کـه یاد شـود و سـپاس گفته شـود. یکی از آثار او »نشـوة الّسـالفه و  کـرده اسـت  جـای مانـده ثبـت 

محـّل اإلضافـه« اسـت کـه سـّید حسـین بـن امیررشـید _ کـه از او یـاد خواهـد شـد _ بـر آن تقریظی 

ی در تقریظ آن سروده است:
ّ
نگاشته و شیخ احمد نحوی حل

ای دارندۀ فضل و افتخارات و سروری و مجد و واالیی و شرافت؛

کمال و ظرافت! گوی مردمان، خداوندگار  و ادیب ماهر زبان آور سخن 

ــش ــه اوصافـ ــی بـ ــر حقیقـ گوهـ ــه  کـ ــادی  ــت نهـ ــه ودیعـ ــذ بـ کاغـ ــدف  ــه در صـ کـ ــری را  گوهـ ــه   چـ

 حسد برد!

گلی چیند. که از آن  گلستان را می دید، آرزو می کرد  گر زهیر2 این  ا

کرده است. کتابش نشوة الّسالفه یاد  که حدود 50 بیت دارد، در  1. این چکامه را 

قات است. )ن.(
ّ
2. منظور ُزَهیر بن ابی سلمی، یکی از شاعران معل
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گــر صاحــب »َعــْرف الِطیــب )= بــوی خــوش عطر(«1بــوی خــوش آن را در می یافــت، بــه خــوش  ا

بویــِی آن اعتــراف می کــرد.

گــردآوردۀ خویــش ]= ســلفة العصــر[  گــردآوری ایــن اثــر و برتــری و فرازمنــدی اش بــر  گــر علــی2  ا

را می دیــد،

گردآمدۀ من، ُدرد و ته مانده جام باده است و این اثر، خم های شراب. می گفت: »اثر 

گونه گونش! چه بهره مندی است صاحب فضل را ازاین اثر و نکته ها و لطافت های 

کــرد و پذیرایــی نمــود و گفــت:  مــن بــا شــکمی خالــی و گرســنه نــزد ایــن اثــر آمــدم و او مــرا مهمــان 

ایــن اســت »محــل االضافه« )=جای پذیرایــی مهمان داری(.3 

کـه مدّرس یگانه، سـّید نصـراهلل حائری، با ایـن گفته اش  اثـر دیگـرش نتائـج األفـکار اسـت 

بر آن تقریض نوشـته اسـت:
کتاب آراسته، عقلم را به حیرت افکند توصیف را به آن راهی نیست. این 

گردآمده های مردمان نزد آن سست است. که همۀ  لفظی نازک دارد و معنایی پربار 

که شقایقش را همتایی نباشد. نیست جز بوستانی با طراوت 

آواز  زیبــا  نغمــه ای  بــا  کــه  کبوتــران  چــون  همزه هایــش  و  آبگیرنــد  همچــون  صادهایــش 

. می کنند ســر

ــَوی« و »عقیــق« را از  ــه از بــوی خوشــش نســیم خبرهــای وادی »ِل ک کــه عاشــقان  چــه بســیار 

بوی خوشش به مشام می گیرند!

چه بسیار که جام های الفاظش معناهایی را جلوه داده که شراب ناب پیش آن شرمنده گردد!

کتــاب را  گشــت، ایــن  کــه درخــت بــزرگ فضیلــت از او پــر بــرگ و بــار  کســی  بخشــندگی دســت 

ســامان داد و آراســت.

گشت. که صاحب فکری دقیق  که در شأن و منزلت، جلیل القدر است  موالیی است 

1. نـام کامـل ایـن کتـاب، »َعـْرُف الِطیـب فـی التعریـف بالوزیـر ابن الخطیب« نوشـتۀ احمـد بن محمد بن مقری تلمسـانی 
یعـه: 247/5. )ن.( اسـت کـه بـه »َنْفـح الِطیب« نیز مشـهور اسـت. بنگرید بـه: الذر

گـرد  کتـاب الّنشـوه را در تکمیـل آن  کـه ابن بشـاره همیـن  ـِف سـالفة العصـر اسـت 
ّ
2. مقصـود، سـّید علـی خـان مدنـی مؤل

آورده اسـت.

کامل اثرش چنین است: نشوة الّسالفه و محّل اإلضافه. )م.( 3. نام 
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که همراهی است نیکو! در درازای روزگار، »نصراهلل« ]= یاری خدا[ همراهش باد؛ 

ی در چکامۀ 
ّ
یحانـة الّنحـو اسـت که شـیخ احمد نحـوی حل و از آثـار او شـرح نهـج البالغـه و ر

کرده اسـت. اول آن چنین اسـت: ی را با آن سـتوده، آن دو را یاد  که و خویش 
نگار چهره نمود؛ پس ای خورشید روز از شرم در حجاب شو؛ و ای ستارۀ تابان تیره و تار شو!

گشت. که زیبایی های چهره اش، از حسن آفتاب و غزال سیه چشم برتر  او است 

گوید: و در همان 

هاله هــای  تمــام  ماه هــای  و  واالیــی  آســمان  شــهاب های  کــه  اســت  موحــی  خانــدان  از  او 

هســتند. افتخــار  و  بخشــش 

کــه بــه خاطــر دلیری شــان مــردم قهــر و صولــت اســکندر را از  کــه ســرورانی بزرگوارانــد  همان هــا 

ــاد برده انــد. ی

کــه بــا جــود و بخشــش ایشــان، مــردم فضــل و بخشــش ربیــع و جعفــر1  آنــان، برمکیانــی هســتند 

را بــه فراموشــی ســپرده اند.

هیچ روزگاری هرگز از ایشان تهی نیست و چون هلل بر پیشانی روزگارند.

ــکار  ــت ان ــب فضیل ــان صاح ــد، هم ــرود آوردن ــر ف ــزد او س ــزرگان ن ــه ب ک ــردی  ــژه آن بزرگ م به وی

ناشدنی.

کرد. ح بر تن نهج البلغه پوشاند و هر پنهان پوشیده را آشکار  فکرش جامۀ شر

گذشت روزگاران شادابی اش را پژمرده نساخته است. که  در شگفتم از »ریحانة الّنحو« 

کـــه در دیـــوان ایـــن بـــزرگ، هـــر بیـــت  دیگـــر »ســـلفة العصـــر« )= بـــادۀ روزگار(2 را وانهیـــد؛ 

خمخانـــه ای اســـت.

ــه  ــعر او هم ــای ش ــاحل دری ــه س ک ــد؛  گذاری ــۀ روزگار(3 را وا ــد یگان ــر« )= مرواری ــة الّده ــز »یتیم نی

گوهــر بیــرون ریختــه اســت. ــه  گون

َکـَرم شـهره بـود. و مقصـود از ربیـع، گویـا ربیـع بـن یونـس،  کـه بـه جـود و  1. مـراد از جعفـر، جعفـر بـن یحیـی برمکـی اسـت 
کـه بـه نیکـی و احسـان شـناخته می شـد. )ن.( حاجـب منصـور دوانیقـی، اسـت 

د )ص344( از او یاد شد.
ّ
کمی پیشتر در همین مجل که  2. از آِن سّید علی خان مدنی، شارح صحیفۀ سّجادّیه 

د به چاپ رسیده است.
ّ
که در چهار مجل 3. کتابی است بس پرحجم و ارجمند از ثعالبی 

)494(



545 101� ابن بشارۀ غروی

کــه همچــون دوشــیزگانی  گــرد آورده  کســانی را  کــه در خــود  »ُدمیــة القصــر« )= عروســک قصــر( 1 

گشــته اند، در برابــر او چــه بهــا دارد؟ کــه بــه زیباتریــن شــکل، آشــکار 

کرامت فراوان و نشان بینش خواهان! ای دارندۀ شرافت ریشه دار و معدن 

کــه دوســتی صادقــاه و عــذر تقصیــر در حــق شــما، آن را  کــه عــروس فکــری اســت  ایــن چکامــه را 

به نزدت پیشکشی نموده است، پذیرا باش.

کیوان، دامن افتخار بکش! کن و بر  پس به رغم دشمنان، راه های واالیی را طی 

که سّید مدّرس حائری در وصف آن سروده است: اثر دیگرش دیوان شعر او است 
گشته است. دیواِن زادۀ مقتدای ما، بشاره، تاج افتخار بر سر شعرهای دیگر 

نیست جز باغ بهشتی که شکوفه کرده و میوه های چیدنی اش در دسترس نهاده شده است.

گوید: همو در بارۀ آن 
هل دیوان زادۀ بشاره، بی تردید نیکوترین دیوان های مردمان است.

ابیاتش همچون خلق و خوی من پیراسته است و هیچ عیبی ندارد، جز این که بی عیب است.

کـه از  مـه مـدّرس حائـری سـروده هایی در سـتایش شـاعرمان ابن بشـاره دارد 
ّ

نیـز سـّید عال

جملـۀ آن هـا این اسـت:
که از روی تکبر بر فرق ستارگان درخشان، دامن می کشد. سلمی 

این سلم را ویژۀ آن همتای صبح در خوش رویی، زادۀ بشاره، صاحب افتخارات، می کنم.

همان جوانمردی که شکوفه های آرزوی نیازخواهان به برکت باران عطای او درخشش یافت.

و پاسخ های2 تاریکی های مشکلت ]سوال برانگیز[ در صبح اندیشۀ وی روشن شد.

کــه چینشــی پســندیده دارد و معنایــی همــراه بــا بخشــش های فــراوان از ُقــّس ]بــن  بــا لفظــی 

گرفتــه اســت. ســاعده[3 پیشــی 

که نزدیک ما است؛ اما عزمی دارد و اال بر فراز ستارگان.  او را اندیشه ای است در زمین 

که فراوان در دسترس و مورد رجوع است. 1. تألیف باخرزی 

2. در متـن،  »تجابـات« آمـده، ولـی بـر پایـۀ پانوشـت مرکـز غدیـر، در اعیـان الشـیعۀ: 12/1، »مجابـات« آمده که درسـت تر به 
نظـر می رسـد و ترجمـه بـر همین اسـاس صـورت گرفـت. )ن.(

کرد. )ن.( که در بالغت به وی مثل زنند و حدود سال 23 هجری وفات  3. اسقف نجران است 
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گل پس از شادابی نپژمرد. گر  گل ها است، البّته ا شعرش همچون 

گوشه اش رنگ باخت؛ اما بعد، بوستان زندگی خشکید و هر 

که پیشتر هرگوشه اش با تبسم خوش روی شما، درخشان بود. حال آن 

ای شــهاب آســمان واالیی هــا! خواهــاِن غــم و انــدوه مــن، حفــاظ پیرامــون مــرا شــکافته و بــه 
مــن دســت یافتــه اســت.

پس با نوشته هایت مرا از آزارش تعویذ بند؛ که جز آنها مرا افسون گران و تعویذ دهندگانی نیست.

ج شما نگارین است. جامه های واالیی ها پیوسته از شکوه پر ار

و از آن سروده ها ]در مدح ابن بشار[ این است:
کــه بــاران او را طــراوت بخشــد؛ و چــون در درخشــندگی  گاه  گل هــای بوســتان آن  ســلمی چــون 

کــه دریــا او را در برگیــرد. آن گاه 

این سلم را ویژۀ موالی خود، زادۀ بشاره، مرد فضیلت سازم که شعر در مدح او بر خود ببالد.

کــه عــزم و اراده اش از ســتارۀ ســها فــراز رفتــه و روزگار بنــده وار،  همــان ابــر بخشــش، تیــری 
اســت. گشــته  او  فرمان بــردار 

ــه در  ک ــده  ــی را دارا ش ــته و دانش های گش ــب او  ــره نصی ــن به ــی، بهتری ــه از واالی ک ــردی  جوانم
شمار نیاید.

عضدالّدیــن  و  جوهــری  و  رازی  و  قطب الّدیــن  شــوند،  ســنجیده  او  بــا  دانشــوران   چــون 
که باشند؟ و صدرالّدین1 

ــاران وش، ســرزمینش ســبز، و شمشــیرهایش همــه  ک، بخشــندگی هایش ب افتخاراتــش تابنــا
خ اســت. ســر

کــه غبــار پایــش افتخــار اســت، راه هــای  بــه خاطــر همــت اســتوارش بــر پشــت مرکبــی پیشــتاز 
کــرده اســت. واالیــی را طــی 

کــه بــاران  و پــس از ایــن همــه، حــال مــن بعــد از دوری شــما، همچــون حــال بوســتان غــم اســت 
از آن رخــت بســته باشــد.

گل از بوســتان وصلتــان  گشــت و هیــچ گاه  کــه در جوارتــان ســپری  خــدای را از شــب هایی 

ناپدید نشد.

1. گویـا مقصـود از ایـن اشـخاص، قطـب الدین رازی، فخر رازی، اسـماعیل بن حّمـاد جوهری، عضدالدین ایجی و صدر 
الدین شـیرازی است. )ن.(
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ک را از چشمم می زدود. آن گاه که آبشخور لذت ها زالل بود و نگاه به روی شادابتان خار و خاشا

گشــودن و خوانــدن ایــن  کــه در  پــس هیــچ روزی نامه هاتــان را از ایــن شــیدا دریــغ مســازید؛ 

کشــتۀ از دوری شــما، برانگیختنــی اســت. نامه هــا بــرای 

ک همواره نمایان باد! گل بروید، از افق پیشانی شما، ستارگان سعد تابنا که  مادام 

و از سروده هایش در تبریک عید قربان به او، این است:
که البه الشان شمیم مشک »داری«1 است. گسترد  گل ها را  بهار ردای حریر 

دوشیزگان شاخساران با آستین هاشان همراه غزل سرایی نسیم وزنده، به رقص درآمدند.

قمریان آوازخوان میان برگ ها با عودهای بی تار به نغمه گری پرداختند.

سایۀ ]درختان[ با جنبش نرم خویش از خّط موی رخسار بر گونۀ روشنایی حکایت می کند.

که رنج و اندوه بزداید؛ و به عذر و بهانه روی میاور! پس بشتاب تا از جام باده ای رو نماییم 

گــردن آویــز بــر او آویختــه شــود، دســت جانــم  کــه حبابــش چــون  همــان جــاِم چــون دوشــیزه 
گــردان خویــش بــا دســت بنــد بیارایــد.

گردن آویز ستارگان درخشان آن را در افق مجلس ما می گرداند. که ماهی با  آفتابی 

بــا آب دهانــش طعــم خــوش بــاده را و بــا چشــمان افســون گرش، اثــر آن] یعنــی مســتی[ را از آن 
کــه خــود از بــاده بدتــر اســت[. ســتاند ]چــرا 

خ نماید؛ که پس از قطره های باران ر گل بابونه  که دندانش را مروارید پنداری یا  آن ساقی 

که به دست آن برگزیننده رقم زده شده باشد، یعنی زادۀ بشارۀ دالور. و یا حروفی 

همو که آب و رنگ خوشرویی در ِشکن های سیمایش جاری است و آتش قهرش را زبانه است

کرد، با غروب شب آخر ماه دچار نشود. که در افق آسمان مناقب چون ماه جلوه  همان سرور 

پس با آن خوش رویی، خواست هر آرزومندی را برآوَرد و امیدهای فخرجویان در آتش سوزد.

که مادر واالیی، در هیچ زمانه ای همانند وی نزاده است. غیرت مندی است خردمند 

گشته است. کنار زنندۀ پرده ها از روی معانی  که انگشت نوآفرینش  تیزفهمی 

کنند تا پناه خواهی به سوی او روی آوَرد، باز داشته می شوند. رویدادهای روزگار از اینکه منع 

از ضــرر  او  شــأن  اّمــا  گیــرد،  فرا را  بــاران همــه  رگبــار  کــه چــون  اســت  نعمت هایــی  صاحــب 
اســت. باالتــر  رســاندن، 

که ُمشک را از هند بدان جا می آوردند، منسوب است. 1. »داری« به معنای عطر فروش، به »دارین« در بحرین 
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ــده،  ــر بارن ــه خاطــر نبــود اب کــه آن بوســتان ب ــر نبــود  گ ُخلــق و خویــش چــون بوســتان اســت، ا
می شــود. پژمــرده 

گوار و خطرهای روزگار را چیده است. قلم هایش چنگال های تیز و بلند رویدادهای نا

کند. دوات وی دشمنان را بیمار سازد و دوستان تنگدست امیدوار نعمتش را مداوا 

که در سیاهی غبار میدان نبرد، چهره هاشان چون ماه می درخشد. از خاندان خاقان است 

گلــوی هــر پادشــاه یــورش  کــه چــون بــه شمشــیرهای برنــده دســت برنــد آن را در  همانــان 
کننــد. آورنــده در نیــام 

گیرنــد، بــا  و چــون در میــدان نبــرد نیزه هــای پژمــرده از تشــنگی را میــان پــای خویــش و رکاب 
خــون جــارِی دشــمن، شــادابی یابــد.

اخبار ایشان به واسطۀ سیاهی هر شبی، بر سپیدی هر روز، نگاشته شود.

ــوِی  ــا خ ــراه ب ــد هم ــاز می گوی ــره را ب ــت صخ ــختی و صلب ــه س ک ــت  ــختی و صلب ــدۀ س ای دارن
لطیف تــر از نســیم وزان.

کشــیده شــده، از بزرگــی بــه بزرگــی بــه او رســیده  کــه در رشــته ای بــه نظــم  ای دارنــدۀ واالیــی 
ــد. ــاز می گوی ــه اهتــزاز درآمــده را ب گره هــای نیــزۀ ب ــۀ میــان  کــه فاصل اســت 

که نسیم لطیفش شعر مرا حکایت می کند؛ گشاده تو را فرارسیده  کنون عید قربان با رویی  ا
کــه بــا خــود بــرای شــما، ســرور و شــادمانی بیــاورد و ورود بــه آبشــخور و بــرون رفتــن از  عیــدی 

آتــش برایشــان ســتوده باشــد.
همواره دست ها به سوی شما اشارت دارد، همچون هلل شب عید فطر.

گام زنی و باقی باشی. که با افتخار زینت یافته، همواره خرامان  و تو در جامۀ فراخ واالیی 

پایـان  تـا  آن  و در  برایـش فرسـتاده  را  نامـه ای آن  کـه همـراه  او اسـت  از  ایـن سـروده  نیـز 

اسـت: بـرده  کار  بـه  مذّیـل1  جنـاس  ابیـات، 
بــه هســتی ات ســوگند! اشــک چشــمم جــاری اســت؛ زیــرا حنظــل و شــرنگ جدایــی را جرعــه 

ــیده ام. ــه سرکش جرع

ــا از میــوۀ  کــه میانجــی شــود ت کســی هســت  ــا  جــز شــهد وصــال شــفابخش درد مــن نیســت. آی

ــم؟ ــش برچین وصال

1. جنـاس »مذَیـل« آن اسـت کـه در انتهـای مصـرع دوم، واژۀ پایانـی مصـرع یکـم، بـا افـزودن حرفـی به آن، تکرار می شـود که 
ایـن حـرف اضافـی، گویـی چون ذیـل و دنباله اسـت. )ن.(
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قلب من تشنۀ وصال تو است و شعر من ستایش تو را آشکار می سازد.

گر او نبود، زار و نزار نمی شــدم. گیرندۀ غم من درندگی می کند؛ و ا گاه  شــیر به نا

خ و چشمانم به دیدار در خواب شما قانع. رنگم زرد اســت و اشــکم ســر

گشــت  کردیــد ]و از مــن دور شــدید[، صبحــم چــون شــب قیرگــون  کــه روی نهــان  گاه   از آن 

و انگشت حسرت به دندان می گیرم.

گشت؟ وصال و پیوند با تو امید دارم. آیا آن زمان شیرین بازخواهد 

که از شیر فضیلت می نوشی! به هرچه تو دوست داری، خرسندم؛ ای سروری 

که صدای نیازخواهان عطایش را می شنود. شگفتا از تو با این تبار ارجمند واال 

کارگر نیست و چشمۀ فضیلت ها از او می جوشد. که شمشیر دشمنان بر تو  او آن شیر ژیانی 

کــه پرنــدگان ستایشــگر لــب بــه  گیرنــد در حالــی  کان هراســیده در منزلــگاه او آرام  چشــم بیمنــا

گشــوده اند. ترانــه 

دریای دانشش برای مردمان سرشار است و هریک از ایشان برای سیرابی به آن گشوده اند.

کــه بــاران آســمان در پــاره ای از  بــاران عطایــش در طــول روزگاران یکریــز می بــارد؛ حــال آن 

ســال ]و نــه همیشــه[ می بــارد.

َســَلم )= ُمغیــلن( و ضــال   مجلــس او دارای ]مردانــی اســتوار و ریشــه دار، چــون[ درختــان 

گرامیان نزد ایشان َخم شوند و سر فرود آوَرند. که پیشتازان از  ُکنار( است   =(

او را شمشیری است که روز نبرد خونین است و چشمی که از خشیت خدای قهار، اشکبار است.

که جامه بی بندوباری از َمن در آورده. که از ریاِی نیرنگ تهی است و سرشتی  و عبادتی 

گرانبها را در خود دارد. که ُحسن همۀ شعرهای  و شعری خوشایند چون شراب درون جام 

گاه و پویا و یورش آور؛ و رویی که در تاریکی حوادث سخت، درخشنده است. و قلب و ذهنی آ

ــانه  ــمن نش ــوی دش ــه س ــواره ب ــه هم ک ــی  ــزۀ عزم ــص و نی ــاب و خال ــدح ن ــدار م ــانی خری و احس

ــه اســت. رفت

بردبــاری اســت کــه بــا گذشــت، دشــمنان را جــزا می دهــد و از هــول و وحشــت حــوادث ســهمگین، 

بی تــاب نیســت.

گــر تــو را آســیب رســاند، بــاز  کــه ا دانشــش فزاینــده اســت و جهــل را می زدایــد و طّبــی دارد 

اســت. ســودمند 
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ــذر مهــرش را در دل هــا،  ــدارد و ب ــده ای ن گیرن کــه در میــان مــردم عیــب  ســروری ُمطــاع اســت 

کارنــده اســت.

آنچه را خدا نمی پسندد دشمن دارد؛ آیا او را نمی بینی که دندان هوا و هوسش را برکننده است؟

خدایش از هر نگاه بد ]و چشم زخم[ نگاه دارد که همانا جمالش عقل را به شگفتی اندازد.

کرد: گالب به او هدیه  که  ی، این ابیات است، آنگاه  و از سروده های او در ستایش و
که امروز از إیاس1 نیز زیرک تری. ای سروری 

که از عطر مشک خوشبوتر است. گلبی فرستاده ام  برایت 

که عشقش ]به تو[ آتش را در درون او شعله ور ساخته است. پس آن را از دوستاری بپذیر 

که برایش فرستاده: کرده، این شعر است  که او را ستایش  و از سروده هایی 
که نه اولش را آغازی است و نه برای نهایتش، پایانی دیده می شود؛ سلمی 

گذشته است. که در واالیی ها از هر نهایتی بر  بر زادۀ بشاره، سرَوری 

کش نشانه است. که برق خوشرویی در سیمایش از تبار پا همان جوانمردی 

بزرگ مرتبه و ستوده صفات است، و بر همۀ قلب ها والیت دارد.

کــرده اســت و ایــن روایــت ]بــا توجــه بــه  کان خویــش، پشــت در پشــت، روایــت  احســان را از نیــا

رفتــار او[ صحتــش بــه اثبــات رســیده اســت.

گــر روز خشک ســالی و قحطــی نیازخواهــی بــه ســراغش رود، وی حریــم بوســتان احســان   ا

و دستگیری را برای او روا و مباح می سازد.

گر شب مشکلی، تیره و تار شود، رأی او را چون صبح خندان بینی. ا

کســی جــز او را درآن میــدان پرچــم در  گشــاید و ســخت شــود،  کــه نبــرد بحــث چهــره  و روزی 

دســت نباشــد.

کــه مــاه از آن  کنــد، حــال آن کــه در آن چهــره  کــه مــاه زیبایــی او را حکایــت  او را چهــره ای اســت 

حکایــت می کنــد، لکــه ای نیســت.

کیــزه اســت و ســلمت جانــش غایــت آرزوی  بــه عهــد خویــش وفــادار اســت و تلشــش نیــک و پا

مــن اســت.

که در زیرکی به او مَثل می زدند. )غ.( 1. مقصود إیاس بن معاویه، قاضی بصره، است 
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کردیم. کنایه و بدون ذکر نام مدح  که در این روزگار، یگانه است، او را به  از آن جا 

کــه عنایــت حــّق، آن را بــر بلنــدای عــرش  کجــا می تــوان نامــی را بــه صراحــت بــر زبــان آورد 
نگاشــته اســت؟1

ــی  گمراهـ ــتواری دار و از ضللـــت و  ــتی و اسـ ــه درسـ ــروردگار! از راه لطـــف، رأی او را بـ ای پـ

نگاهـــدارش بـــاش!

و از نعمت بخشی خویش  بر او جامه ای پوشان که با نگاهبانی و پشتیبانی زینت یافته باشد!

کـه در  جـز این هـا نیـز سـّیِد شـریف مـدّرس قصیده هایـی در سـتایش ابن بشـاره سـروده 

ی یافـت می شـود و از جایـگاه بلنـد او در فضیلت هـا و واال رتبگی هـا و آراسـتگی اش  دیـوان و

بـه روحّیـات ارجمنـد و صفـات و منش هـای برترحکایـت دارد.

کتـاب نشـوة الّسـالفه در مـدح  ی در  از جملـۀ سـروده های شـاعرمان ابن بشـاره، قصیـدۀ و

ـد 
ّ
مجل همیـن  در  شـده  یـاد  مدنـی،  علی خـان  سـّید  قصیـدۀ  اسـتقبال  بـه  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

)ص350( رفتـه اسـت:

کننده در آن آشکار می شوند؛ که ستارگان غروب  تاریکی شب برایم مایۀ انس است، زیرا 

گاهی صاحب آن خواب در تاریکی نزدم می آید. و خواب، او را به دیدار من می آورد و 

از نگهبان عاشقان، از روی ترس، پروا نمی کنیم و نگاهبانان نیز ما را نمی بینند.

که با آن، جان ها زنده می شوند! گل ها می چینیم  از بوستان وصل، چه بسیار 

ــه صبــح  ــا محبــوب، شــب را ب ــه در دل ســیاهی، در حــال هــم آغوشــی ب ک چــه بســیار شــب ها 
آوردم و خویــش را آلــوده نســازم!

گاه که ستارگان شب تار برای غروب فرود آمدند و ستاره در شب روی اش سست گشت. تا آن 

کنده شد و از روشنایی هایش تاریکی رخت بربست. و صبح با نورهایش در همه جا پرا

گشت. که استراحت گاه مان از جمع ما تهی  گشت در حالی  از بیم دشمنانش از من دور 

گر و منحوس است. که صبح با روشن گری اش روی نیاورد؛ زیرا رسوا بادا 

کــه بــا آن، ُانــس  چــون تاریکــِی شــب عاَلــم را بپوشــاند، پــرده پــوش مــن و نیــز بهشــت مــن اســت 

خوشی دارم.

که بر ساق عرش نقش بسته اند. )ن.( که محمدعلی است اشاره دارد؛ دو نامی  1. به نام ابن بشاره 
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در دل همین شب بود که پیشتر موسی آن آتش را از جانب کوه طور دید، آتشی که زبانه داشت1.

کــه خواهــان اخگــری از آن بــود، بــه ســویش رفــت تــا بــه آن نزدیــک شــد تــا از آن  در حالــی 

پــاره ای آتــش برگیــرد.

ک. کرانۀ غربی آن، با ندایی خوانده شد: منم خدای آفرینشگر پا از 

کاردان زیرک؛ راز آتش موسی، حیدر بود؛ آن عاِلم سخنور بلیغ 

ک از صولتش می هراسد. که جنگ جوی بی با همان شیر یورشگر روز نبرد 

که به جنگ می ایستد و سستی نمی ورزد. چون جنگ برپای شود، او است 

کشند. گرگان او را به دندان  کرد تا  که با شمشیرش او را دو نیم  چه بسیار شهسواری 

کیزه است. او است عموزادۀ مصطفی که کاشتن گاه درخت پر برگ و بار و سایه گسترش، پا

که نور تابانش خاموشی نمی گیرد. گنجینۀ دانش خدا و آفتاب هدایت است 

فرود آمد نگاه وحی است که هیچ کس به فضلش نرسد و کنه و حقیقتش در وهم نیاید.

گفت و آن را برنگزید؛ و هّمش خوردن و پوشیدن نبود. دنیا را طلق 

با تقدیس پروردگار، شب را سپری می کند و محراب و مجلس با او روشن می شود.

گردن فراز و سرآمدتر است. در عطابخشی دریایی است بی ساحل؛ و در واالیی ها، 

گردد،  گنگ  چون روزی بر فراز منبر شود و زبان مردمان نزد وی 

که دانای زیرک در آن حیران ماَند. از واژه هایش حکمتی را به تو نشان می دهد 

کیوان و فلک اطلس فروتر از آنها اســت! که  که وی بدان دســت یافته  شــگفتا از آن رتبه ها 

که نشانه هایش محو شود. کوفه به مزار او شرافت یافته و چنین نبود 
ک؛2 گر انکارگران سخنم را نپذیرند، بگو: یارا! این است زیارت گاه پا ا

گردد؟ که دیده ها و جان ها از آن روشن  مگر نور را در آن در فروزش نمی بینی 

کــس و هیــچ پناهگاهــی بــرای حیوانــات  گــر حیــدر نبــود، در زمیــن هیــچ  بــه خــدا ســوگند! ا

نمی یافــت. وجــود 

1. در متـن، »غرنـس« آمـده اسـت. در فرهنگ هـای لغـت، چنیـن واژه ای را نیافتیـم. گویـا ایـن واژه، محـّرف »ِعْرنـاس« و 
کـه بـه ضـرورت شـعری، الـف یـا واو آن حـذف شـده و آنـگاه بـه اسـتعاره بـرای  کـوه« اسـت  »َعْرنـوس« بـه معنـای »دماغـۀ 

کار رفتـه اسـت. )ن.( زبانـۀ آتـش بـه 

2. این مصراع سرآغاز قصیدۀ سّید علی خان مدنی است.
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گشاید؛ هیچ نویسنده ای نتواند فضل او را برشمارد یا شاعری زبان به شعر 

گردد و هفت دریا مرّکبش شود. گر هر چه در زمین است، قلم  حّتی ا

ــر تپــه  کــه از شــاخ درخــت روییــده ب ای پــدر دو ســبط پیامبــر! ایــن چکامــۀ درخشــان را بشــنو 

ماهــور، نازخرام تــر اســت؛

که حتی جامۀ دیبا نیز در بافتش از آن حکایت نکند. که از مدح تو در جامه ای می خرامد 

گــردد، از پــاداش  کــه هرکــس دوســتار تــو  بــه پــاس آن، فــردای قیامــت از تــو امیــد پــاداش دارم؛ 

محــروم نشــود.

کنار رود، درود خداوند بر تو باد! که خورشید چاشتگاه درخشد و تیرگی  مادام 

که در ستایش مطّول تفتازانی سروده، این ابیات است: از شعری 
کــه ســاحلش لبریــز اســت، پــس توصیــف مــن در تکمیــل آن توصیــف،  مطــّول دریایــی اســت 

آن را فــرا نمی گیــرد.

ــه  ــرآن چ ــاز ق ــر اعج ــش ب ــت و در دلیل های ــان اس ــی و بی ــش  معان ــل دان ــان اه ــش فرق در بلغت

اعجــاز شــگفت انگیزی اســت!
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گویم بر نعمت هایش. کردم. و پیوسته شکرش  که آفریده گان را آفرید آغاز  با ستایش آن 

او موجود است به ضرورت و آفریشنگر ما است و به وجود آورندۀ ما، عدمی ثابت نشود.
گنج نهفته را آشکار سازد؛ پس از آن ُمهر برداشت.1 آفریدگان را آفرید تا 

کــه همــواره در حکــم او  کــه یکــی از آنهــا عــدل الهــی اســت  دیــن را اصولــی پنجگانــه اســت 

جــاری اســت.

دوم توحید و نفی هر همتا برای او است پیوسته و برای همیشه.

که همۀ آفریدگان را در برگیرد. گیر  که لطفی است عظیم و همیشگی و فرا سوم نبّوت است 

که دین با آن بر پا شد. که آن  هم لطفی است از آفریدگار  چهارم امامت است 

پنجم معاد جســم و روح اســت که برهان بر آن اقامه گشــته است.

کــه بــر آفریــدگان ســتم ورزد، می ســتیزد و او  خــدای مــا در حکــم خویــش عــادل اســت و بــا هــر 

کنــد. را حسابرســی 

کند. خ و بهشت حق است، به رغم آن که قیامت را انکار  دوز

گیرد. کشد و آنان را در بر  کافران شعله  گیرند و آتش  مؤمنان در بهشت جای 

که درود من ویژۀ آنان باد! نخستیِن پیامبران آدم، پدر ایشان، است 

که مقام پروردگار خویش را شناختند. و برترین هاشان پیامبران اولوالعزم بزرگوارند 

که پایان بخش آنان آمد. ایشان این هایند: نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و پیامبر امین 

که بر زبان ها می چرخد: »گنجی نهان بودم و خواسـتم شـناخته شـوم. پس آفریدگان را آفریدم  1. اشـاره به حدیث قدسـی 
گردم.« تا شـناخته 
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که مقامی واال دارد و در وقار و حشمت برترینشان است. او ستوده و ستوده ترین ایشان است 

که آفریدگان را آفرید. که خدایی جز اهلل نیست، او  گواهی دهم  با اخلص 

کرد. که به رسالت قیام  و محّمد پیامبر فرستادۀ او به سوی مردم است 

ــّی اهلل را بــه والیــت و  کــه بــه دیــن داشــت، علــی ول کــه او بــه خاطــر اهتمامــی  گواهــی دهــم  و 

ــت. گماش ــش  ــینی خوی جانش

و روز غدیر خّم او را به فرمان خدا و بر پایۀ سفارش و الزام او، جانشین خویش ساخت.

و چون آن جا بر منبر شد، بر نام امامان از فرزندان او تصریح نمود.

گرفت و به فرمان خدا، او را به آفریدگان امام ساخت. پس پیامبر وی را به برادری 

کســی را  و او را عظیــم و بــزرگ داشــت و بــه موجــب وحــی، او را امیرالمؤمنیــن لقــب داد، پــس 

کنــد. کــه بــا او برابــری  نرســد 

کــه پایــان نگیــرد، بــر او بــاد، بــه همســری اش  کــه ســلمی از خداونــد عطابخــش  و بتــول را 

درآورد.

گشــت و امامــان بزرگــوار مــا را از آن مــادر بــه  گرامــی بــرای وی  پــس ایــن جوانمــرد همتایــی 

دنیــا آورد.

تا پایان قصیده1�

شاعر
یــاض شــیخ ابراهیــم بــن شــیخ علــی بــن شــیخ حســن بــن شــیخ یوســف بــن شــیخ  ابور

کــه بــه ادب  حســن بــن شــیخ علــی بــالدی بحرانــی؛ از برجســتگان و فضــالی بحریــن و 

ــِف انــوار البدریــن بــه شــمار مــی رود؛ 
ّ
کــه از اجــداد اعــالِی مؤل و ســرودن شــعر، موصــوف بــود 

کتــاب ضمــن یکــی از شــرح حال هــا بــدان اشــاره شــده اســت. از آثــار او  کــه در همــان  چنــان 

کتــاب اهلل المبیــن کــه اثــری اســتداللی دراثبــات عقائــد  اســت: منظومــۀ اإلقتبــاس و الّتضمیــن مــن 

کــه در هــر روضــه و بوســتان آن بــه مــدح یکــی از معصومــان؟مهع؟  یــاض  دینــی اســت؛ و جامــع الّر

گردش،  کنیــه داده انــد. دیــوان شــعرش نیــز بــه خــّط شــا یــاض  ی، او را ابور پرداختــه و از ایــن رو

که شعری دیگر در بارۀ غدیر نیز دارد. 1. آن را از دیوان خّطی اش برگرفتیم 
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شــیخ ابومحّمــد شــویکی _ کــه از او یــاد خواهــد شــد _ موجــود اســت. شــویکی ایــن دیــوان را 

ی شــامل قصائــدی بــه تعــداد ترتیــب حــروف  بــه ســال 1150 تصحیــح نمــوده اســت. دیــوان و

 الفبــا و نیــز 132 دوبیتــی در باب هــای پنجگانــۀ توحیــد و نبــّوت و امامــت و امامــان و عــدل 

و معاد است و نیز قصیده ای میمّیه با 108 بیت در اصول پنجگانۀ اعتقادی دارد.

ـِف الحدائـق الناضـره در لؤلـؤة 
ّ
کـه مؤل ی، شـیخ علـی، از برجسـتگان روزگار خـود بـود  پـدر و

کـرده اسـت: »دانشـوری فاضل به ویـژه در ادب عرب و علوم  البحریـن ]ص74[ از او چنیـن یـاد 

معقـول و مـدّرس بـود و امامـت جمعـه و جماعـت داشـت و بـا شـیخ سـلیمان بـن عبـداهلل 

یاض الجّنه )روضۀ چهارم( نیز شرح حالش را آورده است. ِف ر
ّ
ماحوزی هم روزگار بود.« مؤل

شـیخ حسـن، جـِدّ ایـن شـاعر، و شـیخ یوسـف بـن حسـن، جـِدّ اعایـش، هـم از فضـا 

کرده و او را فاضلی ماهر و شـاعری  بودند. شـیخ حّر در أمل اآلمل ]349/2[ از شـیخ یوسـف یاد 

ـِف الحدائـق الناضـره در لؤلـؤة البحریـن ]ص75[ از پدر 
ّ
ادیـب از معاصـران خـود شـمرده اسـت. مؤل

مه اش نقل نموده که چون شـیخ یوسـف بن حسـن بحرانی درگذشـت و در مقبرۀ مشـهد، 
ّ

عا

ی فروافتاد.  مسـجدی در بحریـن، دفـن شـد، یکـی از دو منـارۀ مسـجد ویران گشـت و بر قبـر و

کنـار منـاره نشسـته و از فروافتادنـش در  کـه از آن جـا می گذشـت، دیـد زنـی  شـیخ عیسـی1 

شگفت شده است. پس چنین سرود:
باهللمیگفت. کهدرسیمایعابدانالحولوالقّوةاال برزنینشستهبرگذشتم

کشیدهوخوابیدهاست. کهچراآنمنارهبرخاکدراز وبانگاسترجاعبرداشتهبود

اوراگفتــم:ایدخــتگرامیــان!هیــچگاهاموریبیفایده]وبیحکمت[دیدهای؟!

کمــالیوســفدارد.پــسآنمنــارهازهیبــتویبــه کــه کســیآرمیــده زیــرادرایــنخــاک

ســجدهفروافتــادهاســت.

ـِف الحدائـق الناضـره، کـه 
ّ
1. یگانه مـردی از خانـدان آل عصفـور، خانـوادۀ شـیخ مـا، فقیـه چیره دسـت، شـیخ یوسـف مؤل

شـاعری زبـان آور و ادیبـی سـر آمـد بـود.
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)1(
کــه لــب و دندان هــای چــون مرواریــدش را آشــکار نمــود  ــدار مــن آمــد و آنــگاه  محبوبــم بــه دی

کنار رفت. پردۀ شب های تاریک به 

را  هــلل  درخشــش  خــود،  درخشــش  در  پــس  گشــت،  نمایــان  او  چهــرۀ  از  درخشــش هایی 

کــرد. حکایــت 

گوید: که  تا آن جا 
کّرار، پیشتاز آفریدگان در نبرد، و علِیّ واالرتبۀ دارندۀ واالیی ها. همان حیدر 

کیزه خصال. ک دل و پا که عیبی در او نیست؛ جوانمردی پا آن غیب دان 

آن هاشمی تبار نبوی خصال که جود و بخشش به گاه ریزش احسان، باران را شرمنده می سازد.

ُخلق و خو و آفرینش و سرشتش احمدی است؛ جوانمردی که روز رزم، نبردش دلیرانه است.

کــه و بــا مالــی حــلل مهمانــان  روزه دار تابســتان و بــه پاخاســتۀ شــب های تاریــک بــه عبــادت 

کریمانــه بنــوازد. را 

که پرسنده اش پیش از پرسیدن، به آرزوهایش ]در دانستن[ می رسد. کاِن دانش است 
کردار، نصبش به خلفت ثابت است.1 که از جانب خداوند و احمد برگزیدۀ ستوده  او 

پدر دو سبط پیامبر از سرور زنان، دخت پرده نشیِن بهترین پیامبران.

همو بود که پیامبر برگزیده از میان آفریدگان به برادری اش گرفت، به رغم دشمنان گمراهش.

گرفت. )ن.( 1. در متن، »ثابت النصف« آمده، ولی »ثابت النصب« درست است و ترجمه بر این اساس صورت 
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ع بــه درگاه  کــه بعــد از تضــر کــه بــه تصریــح قــرآن، جــاِن رســول خــدا بــود؛ بهتریــن کســی  او اســت 

خداونــد، بــه مباهلــه پرداخت. 

او را شــأنی بــزرگ اســت و چــون نامــش، واال اســت و دارنــدۀ احســان و دســت گیر مــن در فرجــام 

کار اســت.

کــه  کســی اســت  او حّجــت خــدا اســت بــا دلیلــی صریــح و ثابــت در روز غدیــر خــم، پــس او 

هرکس او را دوست بدارد، دوستار پیامبر است.

که از سوی خداوند عرش، پروردگار ذو الجلل من، برگزیده شده است. و امیر مؤمنان است 

همو اســت که بر بســتر مصطفی شــب را به صبح آورد و از دشــمنان انتقام جویش نهراسید.

کـه بـه خـّط خویـش بـرای اسـتادش نگاشـته، برگرفتیم.  گزیـدۀ دیوانـش  ایـن سـروده را از 

کـه آن را بـه سـال 1149 در مـدح امیرالمؤمنیـن؟ع؟ سـروده اسـت. ایـن قصیـدۀ بلنـدی اسـت 

)2(

کـه بـه سـال 1149 آن را سـروده اسـت. مـا آن را بـه خطـش یافتیـم  او را قصیـده ای اسـت 

که در آن اصول عقائد دینی را یاد می کند و آغازش چنین است:

گوهریــن  کنــد! عقایــد نیکــو را بشــنو و از مایه هــای اندیشــه، بهره هــای  کــه خدایــت هدایــت  ای 

بردار!

کــه ســتایش هیــچ ســتایش  کــه بســی نعمت هــا بــه مــا بخشــیده  ســتایش، پــروردگار مــرا اســت 

کننــده ای بــه حقیقــت وصــف آن نرســد.

گوید: که  تا آن جا 
کــه  لطف هــای پــروردگارم در میــان آفریــدگان بســی انبــوه اســت؛ بــه خاطــر همــان الطــاف اســت 

گــوارا اســت. بــاران در همــه جــا، شــیرین و 

کتریــن بزرگــواران دارای مجــد  کــه پا  بزرگ تریــن لطــف خــدا، پیامبــر مــا و عتــرت او اســت 

و عظمت اند.

کــه  بــه واســطۀ بهتریــن رســوالن، محمــد، مــا را عطایــی ویــژه بخشــید؛ همــان پیامبــر هدایــت 

گرامی تریــن پرســتندۀ خــدا بــود.
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گوید: در همان 
گــواه بــر ثابــت و قطعــی بــودن  کــه همــواره پایــدار اســت و بزرگ تریــن  معجــزه اش قــرآن اســت 

پیامبــری او اســت.

کش همۀ شرایع در میان آفریدگان را نسخ نمود. به رغم سرکشان، شریعت تابنا

ک  کــرد[ و آن پــا گــزارد ]و اینهــا را تســریع  گرفــت و حــج  پیامبــر مــا نمــاز خوانــد و زکات داد و روزه 
مــرد، چــه مجاهــد شــگرفی بــود!

گشت. خداوند او را از هر عیب پیراسته نمود؛ پس پیامبری برگزیده و راست پیمان 

کمک کاری بود! علی، یاور بزرگوار او بود و او را بسنده بود و در برابر اعدا، چه 

پس او را دســت و بازویی نیرومند و چون شمشــیر بود و بزرگ ترین دورگر ســرهای آن قوم.

گرفــت و ویــژۀ همســرِی فاطمــه نمــود؛ آن مــادر  پیامبــر او را بــه فرمــان خداونــد بــه بــرادری 
کــه چــون ســتارگان آســمان بودنــد. امامــان هدایت گــر 

کار، بینــی حســودان  گماشــت و بــا ایــن  او را در غدیــر خــّم بــه فرمــان آفریننــده اش بــه امامــت 
ک مالیــد. را بــه خــا

کار مردمــان را ]بــه موجــب پیمانــی[ بــه  و بــر فــراز جهــاز شــتران در بــارۀ او بــه ســخن پرداخــت و 
گیرنــده ای بــود! او ســپرد و چــه پیمــان 

کرد و چه نیکو فرزندانی برای آن پدر بودند! آشکارا به امامت وی و فرزندانش تصریح 

_ تا پایان قصیده _

)3(

و این شعر از قصیدۀ غدیرّیۀ بلند او است:
کننــدۀ نعمــت خــدای آفرینشــگر  کمــال یافــت و آن روز، تمــام   بــه واســطۀ روز غدیــر دیــن 

و یاورم است.

که عید باورداران دین بهترین امین است. خدای را از این روز بزرگ 

روزی که خداوند در آن، اســلم را با تأیید و اســتقرار بخشــی، دین آفریدگانش برگزید.

که برکاتش پیش از بودن جهان، در آفرینش بزرگ شمرده شده بود. روزی شریف 

کــه خــدای چیــره و نگاهبــان، بــه یقیــن، حیــدر را چــون پرچمــی راهنمــا و امــام آفریــدگان  روزی 

کرد. نصــب 
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که نیازمند تبیین نیست. که فضیلتش آشکار است، همچون آفتاب  این است روز غدیر 

کــه تشــنگان  کننــده اســت؛ روایتــی  ای جــوان! ایــن روز را روایــت ]از پیامبــر[، پشــتیبان و اثبــات 

گــوارا از بهتریــن چشــمه اســت. گویــا آبــی  کنــد،  را ســیراب 

 راویــان از محّمــِد پیامبــر، آن بهتریــن بشــر، ایــن حادثــه را بــا تصریــح بــه نــام آن حضــرت 

کرده اند. و تعیین او به عنوان خلفت، روایت 

گردد: که به تبیین خلفت علی، تسلیم  جبرئیل امین از پروردگارش برای او پیام آورد 

گماشــته ای و اطاعــت از او واجــب  ــه امامــت  ــه حیــدر را ب ک کــن  کنــون از جانــب وی، اعــلن  ا

عینــی اســت!

ک تقواپیشــه را بــه  گــروه همراهــان و ملزمــان، برخیــز و حیــدر پــا پیــش از جــدا شــدن ایــن 

امامــت برپــای دار!

کـــه وعـــده داده مـــرا از شـــّر مردمـــان  کســـی هســـتم  گفـــت: »شـــنوای ســـخن  ک   پیامبـــر پـــا

کند.« کفایت 

کنــون  کــه منزلگاهــی خشــن و نامناســب بــود، نــدا داد: »ای مــردم! همیــن جــا ا پــس در خــم 

بــار افکنیــد!«

گشــت و علــی، آن پــدِر دو ســبط خویــش،  کــه از جهــاز شــتران ســاخته شــده بــود فــراز  بــر منبــری 

را فراخوانــد.

گشــت، پــس آن ســپیدی بــر نــور مــاه  دســتش را بــاال بــرد تــا ســپیدی زیــر بغــل هــر دو نمایــان 

و خورشید برتری یافت.

به یارانش فرمود: »ای قوم! از من بشنوید سخن امینی دلسوز را!

گفتند: »به یقین، چنین است.« یاران! آیا والیت من بر شما از خودتان بیشتر نیست؟« 

کنــون دســتش را بــه دســت  کــه ا فرمــود: »هرکــه مــن مــوالی اویــم، بــرادرم و وصــّی پــس از مــن 

دارم، مــوالی او اســت.«

_ تا پایان قصیده _

)4(

و ایـن ابیـات از او اسـت ضمـن قصیـده ای بلنـد بـا نام غزاله کـه در آن پیامبر بزرگوار؟ص؟ 
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که آغازش چنین اسـت: را می سـتاید 
که بر آفتاب، برتری دارد. آهویی به شکار شیران پیش آمد و او را نوری است 

کار عقل هــا را می ربــود و دو دیگــر بــا پوشــیدن لباســی نــازک،  پیــچ و تــاب خــورد و بــا ایــن 

عطــش را در جــان برانگیخــت.

گوید: که  تا آن جا 
کت و وسیلۀ فیروزی است. مهر پیامبر برای بندگان چون زرهی در برابر تیرهای هل

و محبتم پس از آن از آِن علی است چون پیش از وفاتش دربارۀ دوستی اش سفارش نمود.

که بند از بند دشمنان بگسلد. و در روز غدیر خّم به امامتش برگزید و همو است 

کـه بـه همیـن مقـدار بسـنده  ی نیـز دیـده می شـود  یادکـرد غدیـر در دیگـر قصیده هـای و

می کنیـم.

شاعر
گردان شـیخ  ابومحّمـد عبـداهلل بـن محّمـد بـن حسـین بـن محّمـد شـویکی خّطی؛ از شـا

ابراهیـم بـن شـیخ علـی بـالدی _ کـه پیش تـر یـاد شـد _ و شـیخ ناصـر بـن حـاج عبدالحسـن 

گام هـای  گوییـی و تفّنـن در آن،  کـه در هنـر و ادبیـات و سـرودن شـعر و فـراوان  بحرانـی بـود 

بلنـدی برداشـت؛ گرچـه شـعرش متوّسـط بـود. کتابـی در شـرح حـال معصومـان و نیـز دیوانـی 

در مـدح پیامبـر و خاندانـش بـا نـام جواهـر الّنظـام و همچنین دیوانی در سـوگ آنان به نام مسـبل 

ایـن دو  از  را در طـول چهـار روز  یـادی  ز ی قصیده هـای  الّسـادات دارد. خـود و رثـاء  و  العبـرات 

مـه آقـا محّمـد بـن 
ّ

گـردآوْرد و در سـال 1149 بـه اسـتادش عال دیـوان برگرفـت و در دیوانـی دیگـر 

آقـا عبدالّرحیـم نجفـی اهـدا نمـود. ایـن دیـوان برگزیـده شـامل 50 قصیـده در اوزان و قوافـی 

گـون در مـدح و سـوگ پیامبـر و خاندانـش _ صلـوات خـدا بـر او و ایشـان بـاد! _ اسـت و رثـای  گونا

عّبـاس بـن امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و قاسـم فرزنـد امـام حسـن و عبـداهلل فرزنـد آن حضـرت و علـی 

قصیده هـای  در  را  خـوارش  شـیر  عبـداهلل  حضـرت،  آن  فرزنـد  و  شـهید،  سـبط  امـام  فرزنـد 

گانه سروده است. جدا
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104. سّید حسین رضوی )درگذشته پس از 1156(

کــه  بــاران منزلــگاه1 دوســتان در ذی ســلم را ســیراب ســازد و نیــز محــل رفــت و آمــد قبیلــۀ ایشــان 
کوه بود. در میان درختان بان و آن 

کــه چــه بســیار لشــکر غم هــا را بــا  کوه هــای مشــعر و وادی عقیــق، عطــا بخشــد  و بــاران بــه 
کنــده ســاختند. جمعشــان پرا

یارا! اندکی مرا در میعادگاه هاشان فرود آور تا بیماری عاشقی را که از اندوه آب شده، شفا بخشی!

کـه بـا آن پیامبـر اعظـم؟ص؟ را سـتوده  ایـن قصیـده ای بدیعّیـه2 اسـت دارای 143 بیـت 

گویـد: کـه در آن  اسـت تـا آنجـا 
آن همتای پیامبر، امیر مؤمنان، پدر سبطین، دروازۀ دانش ها، و دارندۀ خصلت های برگزیده.

کــه آن حضــرت را در  کــرد3 یــاوری بــود  کــه نهــان و آشــکارا بــا وی همراهــی و همدلــی  همــو 
از وحــی[ تصدیــق می کــرد. برگرفتــه  ُحکم هــا و حکمت هــا ]ی 

کــه مایــۀ افتخــار وی اســت: »هرکــه مــن مــوالی  پیامبــر برگزیــده در بــارۀ او ایــن ســخن را فرمــود 
اویــم، ]علــی نیــز مــوالی او اســت.[« ایــن حدیثــی اســت حــق، پــس بــه آن چنــگ زنیــد!

شاعر
که  سـّید حسـین بن امیر رشـید بن قاسـم رضوی هندی نجفی حائری؛ از یگانگانی بود 

کش با  بـرای دانـش برتـرش بـا ادب اعجاب انگیـزش، دّومـی سـاخت و نابغـه ای بود که تبـار پا

ینت  کنده بود، ز کـه کاهنـدۀ قدر گردن بندهایـی از گوهر و ُدرهـای پرا فضـل بسـیار و شـعرش 

1. در متـن، »عهـَد احبـاٍب« آمـده، ولـی در اعیـان الشـیعۀ، »َرْبـع احبـاٍب« درج شـده و همیـن درسـت تر اسـت و ترجمـه بـر 
همیـن پایـه صـورت گرفـت. )ن.(

کار رفته باشد. )ن.( که در آن، صنعت بدیع فراوان به  2. »بدیعّیه« قصیده ای است 

گرفت. )ن.( گویا »واساه« درست باشد و ترجمه بر این اساس صورت  3� در متن، »ساواه« آمده، ولی 
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کـه هیـچ فضیلتـی او را از فضیلـت  یافتـه بـود. دانشـوری سـرآمد و ادیبـی سخن شـناس بـود 

دیگـر، و هیـچ فخـری از افتخار دیگر بازنداشـت.

پدرش او را از هند به نجف اشرف آورد و او در آن جا به آموختن دانش پرداخت. پس 

گفت و در آنجا نزد سید  از مّدتی نجف را به سوی جوار امام سبط شهید، حائر مقّدس، ترک 

مدرس یگانه، سّید نصراهلل حائری دانش آموخت. و او را قصائد چندی است که با آنها استاد 

گردش را می ستاید: مدّرسش را می ستاید و این سروده نیز از استادش است که در آن شا
که باران بخشش از دست او باریده است! ای رادمرد 

گشته است! گشاده  که از بخشش وی دست من باز و  ای آن 

گزند و آزار را از ما دور داشته است! که همواره،  ای بزرگواری 

که آذرخش در تاریکای شب می درخشد، پروردگار عرش تو را زنده و باقی دارد! مادام 

َکْعبــی نجفــی  از اســتادانش ســّید صدرالّدیــن قّمــی، شــارح الوافیــه؛ شــیخ عبدالواحــد 
)د.1150(؛ و شــیخ احمــد نحــوی بوده انــد. خّطــی خــوش داشــت و دیــوان اســتادش ســّید مــدّرس 
کربــالی مشــّرفه درگذشــت؛  حائــری را بــه خــّط او دیــده ام. پــس از ســال 1156 و پیــش از 1160 در 
خداونــد آرام گاهــش را بــا رحمــت خویــش خنــک ســازد! پــس آن چــه در یکــی از مجموعه هــا آمــده 

کنــد، درســت نیافتــم. کــه وی بــه ســال 1170 درگذشــته، بــر آنچــه ایــن قــول را تأییــد 

گوهرهـا دارد. از شـعرهای او در  شـاعرمان رضـوی دیوانـی لبریـز از شـعرهای درخشـان و 

مـدح، این اسـت:
کجا رفت و این جفا از چه رو است؟ کاش می دانستم آن وفا  کوی مان!  همسایگان 

که از آن خون سرازیر می شود. مرا قلبی است آب شده از آتش اشتیاق و چشمی 
کبوتــری بــر درخــت ســایه گســترش نغمــه  هــرگاه از حریــم شــما آذرخشــی ســر زنــد و دیــده شــود یــا 

کند، ســر 
کــه شــکیبایی بــر درد از دســت  گــردد و قلبــم نســبت بــه روزگار رفتــه بــه شــوق آیــد  اشــکم جــاری 

دادنــش ســخت اســت.
کــه ســرزنش مــن در عشــق ایشــان، در  گذاریــد؛  ای نکوهشــگر مــن! مــرا بــا ایــن ســوز و انــدوه وا

حقیقــت، برانگیختــن مــن اســت.
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کننــد  آنــان مایــۀ امیــد مننــد، خــواه بپیوندنــد یــا از مــن دور شــوند. ســروران مننــد، خــواه نیکــی 
و خــواه بــدی.

کــه جام هایــش،  ایشــان از دیربــاز از پیشــگاه قــدس االهــی، بــادۀ عشــقی را بــه مــن نوشــاند 
همــان معشــوق های مــن بودنــد.

باده ای در جام ها بود و نه انگوری و نه مستی ای و نه صهبایی در میان.
ــر آن  کشــیدن آن، ســجده کنان در براب ــا ســر  ــاران ب ــی نکــرد مگــر آن کــه ی ــاده ای در جــام تجّل ب

کردنــد. ع  بــاده خضــو
گفتنشان با اشاره بود. گشتند، پس سخن  پیش از چشیدن، از بوی خوشش مست 

که فانی شده بودند؛ سپس در سایۀ آن باده، شب را به صبح آوردند، در حالی 
سروران من! سروران من! آیا خواندن شما در عین دوری مزارتان، این عاشق را سود می رساند؟
ــا می تــوان  کیســت بــه فریــادم رســد؟ آی کــرد.  مــن همســایۀ ایشــان بــودم. روزگار از آنــان دورم 

تقدیــر را بازگردانــد؟
کــه بطحــاء ]=مّکــه[  گشــتم؟ نــه؛ ســوگند بــه آن  کــه از روی ملمــت از شــما دور  گمــان داریــد  آیــا 

از او شــرافت یافــت!
که اشیا از وجود او سر برزدند. ک و نشانۀ شکوه  همان راز آفرینش افل

کــه برتری هایــش بــا ســتارگان افــق بــه رقابــت برخاســت؛ پــس درخشــش از آِن برتری های  همــو 
او شد.

کوتاه ترین مقصد آن، معراج است. که  که عقل در آن حیران است  رتبه های بلندی دارد 
ک و اخلقی عظیم دارد با مقامی که برگزیدگان سر تسلیم نزد آن فرود آوردند. همو که تباری پا

که در آن هدایت و روشنی است. کتابی  گشت. وه با چه  ویژۀ دریافت وحی و قرآن 
ع ورزیدند! که بزرگان پیش قدرتت خضو ای ابوالقاســم، ای مایۀ امید! ای آن 

در بلندی، بر قاب قوسین فراز آمدی. چگونه پیامبران بر این عروج تو فراز آیند؟1
کــه هیــچ آســمانی نتوانــد در بلنــدا بــا  بــرای تــو مــاه تمــام آشــکارا بــه دو نیمــه شــد؛ ای آســمانی 

کنــد! او رقابــت 

خورشید تابان را فراخواندی تا برای علی باز گردانده شد در حالی که نورهایش را می گستْرد.

کـه می توان بـا راهنمایی اش روشـنایی  کـه بـر هـر نـور دیگـر فـراز آمد؛ با درخششـی  تـو آن نـوری 

یافت.

1. ایـن مصـراع و مصـراع دوم بیـت بعـد، سـرآغاز قصیـده ای اسـت مشـهور ]در مـدح رسـول خـدا؟ص؟ از بوصیری[ که شـاعر 
توانـا، عبدالباقـی عمـری، آن را تخمیـس نموده اسـت.
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که نه آدم بود و نه حّوا. گاه  همواره در باطن حجاب ها]ی نور[ در سیر بود؛ آن 
که شأنش خیرخواهی و تقوا و وفا پیشگی بود. سپس خداوند تو را بهترین پیامبر برگزید، 

کــه چــه نیکــو  گیــر، فــرا خوانــد: »خــدای را  کــه قــوم خویــش را بــه شــریعت آســان  در حالــی 
بــود!« فراخواندنــی 

با شمشیر و نیزه با متجاوزان به پیکار برخاست، پس دشمنان با خشمشان دور رانده شدند. 
گرامیان و دانشوران و امامان و تقوا پیشگان. و او را است بهترین خاندان، 

کــه میوه هــای آن بوســتان  ایشــان بوســتان های بخشــش و روح افتخــار ســخاوتمندی اند 
واالیــی اســت.

گردد. همواره خیر و عطاها از نزد ایشان خواسته می شود و دعا مستجاب 
خ دهند، وسیله و دست آویز من شمایید. سرورانم! شما راهنمایان منید و چون سختی ها ر

تقدیــم می کنــم، چــون  بــه پیشــگاه شــکوه شــما  آویــزی  گــردن  بــه ســان  را  شــعر خویــش 
درخشــندگی و  صفــا  نهایــت  در  کــه  مرواریدهایــی 

خاطــرم دریــای آن مرواریدهــا اســت و فکــرم غّواصــش؛ و بــه نظــم درآورنــدۀ ایــن رشــته، 
محبــت مــن اســت.

کنار می روند، درود خدای نگاهبان و چیره بر شما باد! که صبح می درخشد و تیرگی ها  مادام 
ــان! آن  کوی م ــایگان  ــد: همس کن ــر  ــگ س ــد آهن ــوش آین ــی خ ــا لحن ــقی ب ــه عاش ک ــادام  ــز م و نی

کجــا رفــت؟ وفــا 

که در آن امیرالمؤمنین؟ع؟ را مدح می گوید: و این سروده از او است 
که شب نشین به خواب رفت و آن رونده از سیر خویش باز ایستاد، بر من وارد شد، در حالی 

کننده ای. از مرگ حفظ شوی ای دیدارگر! خیال ُعلوٰی چون دیدار 

گفــت  کنــاری زدی و دل و دیــده بــه تــو خــوش آمــد  شــبانه درآمــدی و پــردۀ شــب تنهایــی را بــه 
گشــت. و پذیــرای تــو 

گرفته بود، چگونه به بستر من راه یافتی؟ تو را به خدا سوگند! آن گاه که شب همه جا را فرا 

چگونه به پلک های بسته ام دست یافتی ]و به خوابم آمدی[، حال آن که همیشه شب بیدارند؟

گــرم و ســوزان بــه آن ماَنــد، مــرا  کــه روز  آن خیــال پاســخم داد: ناله هــای شــوق و آتــش عشــقی 
بــه ســویت راه نمــود.

کند؛ باران ریزان، منزلگاه ُعْلوٰی و آن خیال و شب وصال را سیراب 

که بوستان الطافش شکوفا است؛ کند؛ همو  که عطابخشی امیر را حکایت  بارانی یکریز 
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ک؛ یعنی علی ابوالحسن مرتضی، واالچکاِد نیِک پا
که عطایش وافر است. کامل است؛ و دریای بخششی  که فضلش  امام هدایتی 

که به سخن صریح خداوند و برهان قاطع او، وصّی پیامبر است. همو 
کینه دار. که نه ترش رو است و نه سینه اش  که با بردباری غالب و افزون  جوانمردی 

ک. او را است شرافتی سترگ و سیادتی با عظمت و نسبی پا
و نیز خاندانی بلند که نیزه های خّطی و شمشیرهای درخشنده برنده، ارکانش را بلند داشته اند.
گردانــی در  گرفتــه و نــه فلــک  کــه نــه فرشــته ای در رســیدن بــه آنجــا پیشــی  بــه جایــی رســیده  

آنجا است.
هــرگاه بــا مردمــان در مقــام و جایــگاه بــه مفاخــرت پــردازد، همــگان نــزد عــزت و ارجمنــدی او 

کوچکنــد. خــوار و 
گر یورش آوَرد، مرگ در شمار سپاهیان او است و پروردگار آسمان یاور او است. و ا

گویــا  کــه  کــه نمایــان شــود، قلــب دشــمنان از رعــب و وحشــت چنــان بــه تپــش می افتــد  گاه  آن 
پرنــده ای در آن بــال بــال می زنــد!

کوتاه است. ای جّد من! زبان سخنوران بلیغ از شمردن وصف هایتان 
کــه پــروردگار آســمان در قــرآن تلش هایتــان را شــکر و ســپاس  در بلنــدی شــما همیــن بــس 

گفتــه اســت.1
کوَیت باران خشنودی و رضوان او را ببارد. پس ابر لطف پروردگار بر 

کند. که در طول روزگار، زائری به آستان بوسی ات بیابانی را طی  مادام 

و از اشعارش، این سرودۀ او است:
گاه ها افکندی. کت  کنندۀ چشمان آهوان وحشی! قلبم را در هل ای شرمگین 

گشت! گرداندی و به سبب او راه ها بر من تنگ  که صبحم را چون شب  ای 
ای مایــۀ امیــد مــن از میــان مردمان! پیکرم را در دل زدگی ات از من زار و نزار کردی.
که از وقتی جدا شــده ای، خوابم از خیالت بخیل تر اســت. خوابم را به من ببخش؛ 

کشته ای است از تیر نگاهت. کشته ای از پِس  که تو را چه بسیار  خدای را؛ 
کردم! که بر شن هایت نثار  ای جای وداع! چه اشک ها 

گمراهی هست یا چاشت خوابی در سایه سار تو؟ آیا مرا دستگیر و رهاننده ای از 

گذشت! که با محبوب بر بلندی هایت  افسوس بر روزگاری 

ُکْم َجزاًء َو کاَن َسْعُیُکْم َمْشُکورًا« )ن.(
َ
کاَن ل  هذا 

َ
1. اشاره است به آیۀ 22 سورۀ انسان: » ِإّن
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کجا است غزال آشوبگرت؟ وای من از غزال تو! خدای را؛ 
کالبدمــان  کــه دســت جدایــی جان هامــان را در آنجــا بــه آرامــی از  از یــادش نمی بــرم، حــال آن 

کشــید. بیــرون 
گفتم: تیره رنگ و سخت سیاه. با اشاره پرسید حالت چگونه است؟ 

گفت: عاشقان یکسره چنینند. گشود و  با شگفتی لب به تبّسم 
که مالکش شدی را می دانستی، گر قدر آن  گفتم: ا او را پاسخ 

کوتاهی نمی ورزد. که هرگز در رسیدن به تو  که من آن عاشقی هستم  درمی یافتی 
کتابت را از جمال تو آشکار ساخته ام. که رازهای  من آن نویسنده ای هستم 

کرده است. گویی از ُحسن َقَدت و اعتدال اندامت زیبا جلوه  که  الفی 
که ُمهَرش از خال ُمشکین تو است. میمی چون لب و دندان به هوش آَوَرت، 

گشته اند. که روز وداعت از اشک من جاری  صادی چون آبگیرهایی 
که قلب مرا در بند تو افکند. گیسوانت  سینی همانند 

گشته است. کرشمه و جز آن، پریشان  که به دست ناز و  گوش تو  دالی همچون موی بنا
کرده است. کشی ات را حکایت  که قلب هراسان من از دامن  و پاره های سخن 

گردن شاهان را زینت بخشد. که  گردن آویزهایی  و سخن های ترکیب یافته چون 
گردند. کنند، مایۀ کمال تو  که رو گشوده اند، هماهنگ و مرتب جلوه  و چون سطرها در حالی 
گشـــود: مـــن از مردانـــت نیســـتم ]و نتوانـــم بـــا تـــو  یاقـــوت1 در میـــان جمـــع زبـــان بـــه ســـخن 

کنـــم[. ــاوردی  همـ
گر عشق نبود، من از تیرت جراحت برنمی داشتم. که ا سوگند به این نوشته 

و از سروده های او در به نظم کشیدن سخن امیرالمؤمنین علیه السالم این دو بیت است:
به هر که خواهی، احسان کن و امیرش شو. از هرکه خواهی، بی نیازی جوی و نظیرش باش.

که اسیرش می شوی. گردی، به هرکه خواهی، نیاز ورز  هرگاه عزیز بودی و خواستی خوار 

ی  گردن آویزهـای جمله هـای سـتایش آمیز دربـارۀ و ی و  کنـدۀ شـرح حـال و مطالـب پرا

کنـده اسـت، از جملـه نشـوة الّسـالفة و الّطلیعـه، و جـز  کـه در فرهنگ هـای شـرح حـال نویسـی پرا

گـرد آمـده اسـت. کتـاب أعیـان الّشـیعه )57-46/26 ]18-15/6[(  آن دو در 

که به خوش خطی شهره بود. )ن.( 1. مقصود یاقوت بن عبداهلل مستعصمی )د. 698( است 
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که میان من و آن پرده ای است، آواز خوانی، کوه َسْلع  گر بر دامنه های  کبوتر! ا خدای را ای 

گر ابرها را در حال بارش دیدی، پس بگو مقصد مشتاق و آزمند ]دیدار[، نجف است. و ا

کتــب آســمانی، بــر ان فــرود  کــه فرشــتگان خــدای صاحــب  ک اســت  کــه در آن، قبــری پــا

آمده انــد.

امام وصّی پیامبر، حیدر، سرور آفریدگان و صاحب شرافت، در آن جای دارد.

ــاره و دور، در  کن ــراد  ــه اف ک ــی  ــز جــان او زمان ــرادر رســوِل شــفاعتگر مــا جــای دارد، و نی در آن، ب

گرفتنــد. میانــۀ اّمــت جــای 

که در بستر پیامبر،  کنند، او کسی است  که چون تاریخ را روایت  در آن، برادر پیامبر جای دارد 

کنند ]این ماجرا انکار شدنی نیست[. که تاریخ را تحریف  جان فدایش شد، هر چند 

کــرد و همــان روز،  کــه پیامبــر در روز غدیــر او را بــه جانشــینی خویــش تعییــن  در آن، کســی اســت 

همــگان شادباشــش گفتنــد و بــه ایــن حقیقــت اعتــراف کردند.

شاعر
بدرالّدیـن محّمـد بـن حسـین بـن حسـن بـن المنصـور بـاهلل قاسـم بـن محّمـد حسـنی 

گون  گونا که در علوم  صنعانی؛ از پدیده های نیک یمن و دانشـوران برجسـتۀ آن سـرزمین بود 

گرانبهـا، از جملـه  کوتـاه و آثـاری  دسـت داشـت و او را در کالم و طـب و ادب و شـعر دسـتی نا

کالم، داشـت. رسـاله ای در 

مـه شـیخ صالـح بحرانـی 
ّ

کـرد؛ از جملـه: عال گردی  گـون نـزد اسـتدانش شـا گونا در علـوم 
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کن یمـن. در مـاه صفر سـال 1062  کن هنـد و فاضـل حکیـم محّمـد بـن صالـح گیالنـی سـا سـا

گونه خالصه از نسـمة الّسـحر  فی من تشـّیع و شـعر )ج2 ]مج9/ زاده شـد. شـرح حال و شـعرش را به 
ج486/2[( برگرفته ایم.1

مجّلـد یازدهـم از کتـاب الغدیـر پایـان پذیرفـت و در پـی آن، مجّلـد دوازدهـم خواهـد آمد که 

بـا برشـمردن باقی مانـدۀ شـاعران غدیـر در سـدۀ دوازدهـم، آغاز می شـود.2 و سـتایش  خدای را 

اسـت در آغـاز و انجام.

یـخ وفاتـش را نیـاورده  ـِف البـدر الّطالـع )165/2( شـرح حـال وی را آورده و والدتـش را در صفـر 1062 دانسـته؛ اّمـا تار
ّ
1. مؤل

کـه وفاتـش در ربیـع اآلخـر 1129 بـوده و فرزنـدی از خـود بـه جـای  اسـت. در حاشـیۀ شـرح حـال وی از الوجیـز نقـل شـده 
کـه  کـه در بغیـة المریـد آمـده اسـت. بدیـن سـان، وی بایـد پـس از مـوال مسـیحا فسـوی برابـر ترتیبـی  نگذاشـت؛ چنـان 

گرفتـه اسـت یـاد می شـد.)غ.( مؤلـف طبـق سـال های درگذشـت در نظـر 

د از ایـن اثر به چاپ 
ّ
2. همـان گونـه کـه در پانوشـت مقدمـۀ جنـاب مؤلـف در جلـد یکـم گفتـه آمد، تا بـه امروز تنهـا 11 مجل

ـدات دیگـر، اطـالع دقیقـی در دسـت نیسـت. آن چـه تحـت عنـوان »ثمـرات األسـفار إلـی 
ّ
رسـیده و از چنـد و چـون مجل

کـه بـه اشـتباه »تکملـة الغدیـر« نامیـده  األقطـار« نشـریافته، یادداشـت های مؤلـف از کتابخانه هـای هنـد و سـوریه اسـت 
کتابـی مـدّون چـون الغدیـر  را دارا نیسـت. )ن.( شـده اسـت و ویژگی هـای 




